
RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, e-pasts: pad@riga.lv 

Iepirkuma komisijas  

LĒMUMS 

par iepirkuma „Audiovizuālu materiālu (klipu) sagatavošana Pilsētas attīstības 

departamenta darbības nodrošināšanai”, ID. Nr. RD PAD 2021/5, rezultātu 

Rīgā  2021. gada 2. jūlijā 

Informācija par iepirkumu 

Pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk 

– Departaments)

Iepirkuma nosaukums Audiovizuālu materiālu (klipu) sagatavošana Pilsētas 

attīstības departamenta darbības nodrošināšanai 

(turpmāk – Iepirkums) 

Identifikācijas numurs RD PAD 2021/5 

Iepirkuma metode Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu 

Publikācija pircēja profilā /IUB 

PVS sistēmā 

10.06.2021. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2021. gada 21. jūnija plkst. 11.00. 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētājs Departamenta Administratīvās pārvaldes vadītāja Ieva 

Zariņa 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās 

nodaļas vadītāja vietniece, galvenā juriskonsulte 

iepirkumu jautājumos Inese Deme 

Komisijas loceklis Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, 

direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i. 

Inese Sirmā 

Komisijas loceklis Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās 

nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece Jeļena 

Bogova 

Komisijas loceklis Departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja, 

direktora vietniece projektu vadības jautājumos 

Oksana Dumpe 

Komisijas sekretāre Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās 

nodaļas vadītāja vietniece, galvenā juriskonsulte 

iepirkumu jautājumos Inese Deme; Departamenta 

Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenā 

projektu vadītāja iepirkumu un būvniecības jautājumos 

Donāta Šmite 
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Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, to piedāvātās cenas 

Pretendents Piedāvātā 1 (vienas) Darbu stundas 

cenu (EUR/h), bez PVN 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AGENCY B” 

reģistrācijas Nr. 40003416488 

40.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Berzins Design” 

reģistrācijas Nr. 40103642370 

49.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „XEL Projekts” 

reģistrācijas Nr. 40103487769 

47.50 

SIA „COLORTIME” 

reģistrācijas Nr. 44103107536 

50.00 

 

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 

kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. 

 

Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„AGENCY B”  

 

Noraidītie pretendenti, to 

noraidīšanas iemesli 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10.3.2. apakšpunktu 

pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Berzins 

Design” un SIA „COLORTIME” piedāvājums  neatbilst 

Iepirkuma nolikuma 8. daļā noteiktajām prasībām, jo nav 

iesniegtas pasūtītāju atsauksmes par pretendentu pieredzi, kā arī 

no pretendenta SIA „COLORTIME” iesniegtā pretendenta 

pieredzes apliecinājuma Komisija nevar izsecināt, ka norādītā 

pieredze ietvertu Iepirkuma nolikuma 8.1.6.1. apakšpunktā 

norādītos darbus. 

Atbilstoši Iepirkum nolikuma 10.6.1. apakšpunktam sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „XEL Projekts” piedāvājums nav 

saimnieciski izdevīgākais. 

 

Pamatojums lēmumam, ja Iepirkums izbeigts 

bez rezultāta 

nav 

Pamatojums Iepirkuma pārtraukšanai nav 

Cita informācija (ja nepieciešams) nav 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta 23. daļu, pretendents, kurš iesniedzis 

piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas 

tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā 

no lēmuma saņemšanas dienas. 

 

Komisijas priekšsēdētāja 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  

Administratīvās pārvaldes vadītāja      I. Zariņa 



Līgums:  

https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/2021_5_li.pdf 
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