
Iepirkuma  
“Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” 

Id. Nr. RD PAD 2018/18 
ZIŅOJUMS 

Rīgā 
18.03.2019.                     
Pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga,  

LV - 1050 
Identifikācijas numurs RD PAD 2018/18 
Iepirkuma procedūras veids Iepirkums tika veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu 
Līguma priekšmets Rīgas Centrāltirgus revitalizācija 
Iepriekšējā informatīvā 
paziņojuma publikācijas 
IUB mājas lapā datums 

IUB publikācija – 14.10.2018 
  
ES publikācija – 16.10.2018 

Iepirkuma tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavotājs 

Jana Grīnhofa - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu 
vadības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja 
vietniece 

Pieaicināties eksperti Irina Veļikanova - Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas 
vadītāja; 
Mārtiņš Sniķers - Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietnieks; 
Viesturs Brūzis - Rīgas pilsētas būvvaldes Rīgas pilsētas kultūras 
pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs. 
Anastasija Cisere - SIA “ViaFuture” Valdes locekle, būvinženiere. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 
un tā izveidošanas 
pamatojums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.DA-18-72-rs „Par iepirkuma 
komisiju”  un 2019.gada 28.janvāra grozījumiem Nr.DA-19-5-rs “Par 
grozījumiem Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
02.10.2018. rīkojumā Nr.DA-18-72-rs „Par iepirkuma komisiju”, 
Iepirkumu komisija atklāta konkursa “Rīgas Centrāltirgus 
revitalizācija” veikšanai izveidota šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs 
Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora 
biroja procesu kvalitātes un attīstības vadītāja, biroja vadītāja 
vietniece; 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Dīns Cielavs - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Direktora biroja Iepirkumu nodaļas vadītājs 
Komisijas locekļi: 
Inga Saleniece - Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu 
pārvaldes  Resursu vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas 
eksperte, nodaļas vadītājas vietniece; 
Ilze Purmale - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece 
pilsētvides attīstības jautājumos; 
Daina Stivriņa - Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Pašvaldības 
iepirkumu uzraudzības nodaļas vadītāja; 
Jeļena Bogova - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Direktora biroja Juridiskās nodaļas vadītāja; 
Oksana Dumpe - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Projektu vadības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece projektu 
vadības jautājumos; 
Jana Grīnhofa - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Projektu vadības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja, pārvaldes 
vadītāja vietniece; 
Gunārs Jaunsleinis - A/S "Rīgas Centrāltirgus" Tehniskās nodaļas 



 
 

vadītājs (izslēgts ar rīkojumu); 
Renāta Petrova - A/S "Rīgas Centrāltirgus" Attīstības projektu 
vadītāja (deleģēts ar rīkojumu). 

 
Piegādātāju nosaukumi un 
piedāvātās cenas 
 

Pretendents Iesniegšanas 
datums un 

laiks 

Cena bez PVN 

Personu 
apvienība 
“RCR” 

28.01.2019 
plkst. 18:44 

EUR 23 888 888,88 

Personu 
apvienība 
"TILTS, 

BBA, PMK" 

29.01.2019 
plkst. 08:50 

EUR 24 288 821,92 
 

 

Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 

2019.gada 29.janvāris, plkst.11.00 

Piedāvājumu atvēršanas 
vieta, datums un laiks 

2019.gada 29.janvāris, plkst.11.00, Elektronisko iepirkumu sistēma 

Pretendenta nosaukums, 
kuram piešķirtas iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības 

Personu apvienība “RCR, biedri (SIA “Monum” Reģ. Nr. 
44103036801, A/S “LNK Industries” Reģ. Nr. 40003771783) 
 

Pretendenta piedāvātā 
līgumcena 

Personu apvienība “RCR, piedāvātā līgumcena EUR 23 888 888,88 
(bez PVN) 

Piedāvājumu izvērtēšanas 
kopsavilkums 

Komisija veica piedāvāju izvērtēšanu atbilstoši Nolikumā 
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Piedāvājumu izvērtēšana tika 
uzsākta ar pretendentu, kurš piedāvājumu iesniedza pirmais, pēc tam 
tika vērtēts otrs piedāvājums. Piedāvājuma vērtēšanā tika iesaistīti 4 
eksperti – trīs Rīgas pilsētas būvvaldes darbinieki, kā arī vēl viens 
neatkarīgais konsultants – eksperts.  
Piedāvājumu vērtēšana tika veikta atbilstoši nolikuma prasībā, 
vispirms tika vērtēta kvalifikācija, tad, Finanšu un Tehniskais 
piedāvājums, pēc tam abu pretendentu piedāvājumi atbilstoši 
vērtēšanas kritērijiem. 
Kritēriji: 

Cenas izvērtējums tika noteikts matemātiski atbilstoši iesniegtajam 
piedāvājumam, ņemot vērā aritmētisko kļūdu. 
Darbu organizācija (metodoloģija un veicamo uzdevumu izpildes 
apraksts, riski un laika grafiks) tika vērtēta trīs daļās, atbilstoši kurai 
pirmajā daļā pretendenti ieguva 5 punktus, savukārt risku aprakstā un 
laika grafikā tika iegūts maksimālais punktu skaits. 
Pirmajā daļā abiem pretendentiem tika piešķirti 5 punkti ņemot vērā 
apstākli, ka pasūtītājs nevarēja pārliecināties par iesniegto 
piedāvājumu kvalitāti un reālo atbilstību objekta specifikai, tādēļ ir 
lūgts iesniegt atsevišķu tehniskajā piedāvājumā aprakstīto darbu 
(būvlaukuma ierīkošana demontāža, monitorings, satiksmes 
organizācija u.c.) detalizāciju. Ņemot vērā iepriekš minēto 
uzskatāms, ka darbu īstenošanas apraksti ir bijuši daļēji atbilstoši. 

Cena 80 punkti 
Darbu organizācija 
(metodoloģija un veicamo 
uzdevumu izpildes apraksts, 
riski un laika grafiks) 

20 punkti 

Piedāvājuma izvēles 
pamatojums 

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums.  
Pretendents Personu apvienība “RCR” ir ieguvusi 95,00 punktus no 
iespējamajiem 100,00 punktiem. 



Personu apvienība "TILTS, BBA, PMK” ir ieguvusi 93,68 punktus 
no iespējamajiem 100,00 punktiem. 
 

Informācija par to 
iepirkuma līguma vai 
vispārīgās vienošanās daļu, 
kuru izraudzītais 
pretendents plānojis nodot 
apakšuzņēmējiem, kā arī 
apakšuzņēmēju nosaukumi 

AS “LATVIJAS 
TILTI”, Reģ. Nr. 

50003030441 
 

13,69% 
Daļa no 

būvdarbiem 

SIA “BM-Projekts”, 
Reģ. Nr. 40103196966 

 
0,59% 

Daļa no 
projektēšanas 

darbiem 
SIA “BRD Projekts”, 

Reģ. Nr. 40003583282 
 

1,78% 
Daļa no 

projektēšanas 
darbiem 

 

Pamatojums lēmumam par 
katru noraidīto pretendentu, 
kā arī par katru iepirkuma 
procedūras dokumentiem 
neatbilstošu piedāvājumu 

Nav noraidīto pretendentu  

Konstatētie interešu 
konflikti un pasākumi, kas 
veikti to novēršanai 

Nav konstatēti interešu konflikti 

 
 
 
Komisijas priekšsēdētāja         I.Zariņa 
 
 


