
 

 

IZRAKSTS 

Rīgā 

LĒMUMS 

2017.gada 27.decembrī 

 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums: 

16.02.2016. rīkojums Nr. 01-05/23 par žūrijas 

komisijas izveidošanu 

Iepirkuma nosaukums: “Multifunckionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, 

Rīgā būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju 

izstrāde” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2016/02 

Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likums 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts IUB: 

24.02.2016. 

 

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

Pretendenti, kas 

iesniedza 

piedāvājumus un 

piedāvātās 

cenas EUR bez 

PVN: 

Nr.p.k. 
Meta 

devīze 
Meta autors 

1 MAC 16 Viktors Zarakovskis, arhitekts 

2 

ZZZ 77 SIA „Baltex Group” (50%), Indulis Vīdušs, 

arhitekts (25%), Romans Siņicins, arhitekts 

(25%) 

3 AHA 57 SIA „NAMS”, Māris Malahovskis, arhitekts 
 

Noraidītie 

pretendenti un 

noraidīšanas 

iemesli: 

Nav 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 

Žūrijas komisijas 

kopvērtējums 

 

Nr. 

p.k. 
Metu vērtēšanas kritēriji 

Kritērija 

maksimālā 

skaitliskā 

vērtība 

MAC 

16 

ZZZ 

77 

AHA 

57 

1.  

Projekta risinājuma 

atbilstība metu konkursa 

mērķim, tā arhitektoniski 

telpiskā kvalitāte, 

plānojums un 

funkcionalitāte 

30 20 15 25 

2. 

Idejas oriģinalitāte, projekta 

detalizācijas pakāpe un 

grafiskā pasnieguma 

kvalitāte 

25 15 10 20 

3. 

Projekta risinājuma 

atbilstība pasūtītāja 

prasībām 

20 20 20 20 
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4. 
Paredzamās būvprojekta 

izstrādes izmaksas 
10 10 6.25 3.57 

5. 

Paredzamās 

autoruzraudzības izmaksas 

projekta realizācijas laikā 

5 5 1.19 1.43 

6. 
Aptuvenās būvniecības 

izmaksas 
10 10 5.56 6.25 

 
Maksimālais punktu 

skaits kopā: 
100 80 58.00 76.25 

 

 

Lēmums:  piešķirt 1.vietu ar 80.00 punktiem metam ar devīzi „MAC 16” 

un izmaksāt pirmās vietas godalgu – 3000,00 EUR; 

 piešķirt 2.vietu ar 76.25 punktiem metam ar devīzi „AHA 57” 

un izmaksāt otrās vietas godalgu – 2000,00 EUR; 

 piešķirt 3.vietu ar 58.00 punktiem metam ar devīzi „ZZZ 77” 

un izmaksāt trešās vietas godalgu – 1000,00 EUR; 

 šobrīd neuzsākt sarunu procedūru ar metu konkursa uzvarētāju 

par būvprojekta izstrādi, ņemot vērā, ka tam pašlaik nav 

pieejams finansējums 

Saistītie protokoli: 18.02.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.1. 

26.02.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.2. 

08.03.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.3. 

11.03.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.4.  

18.03.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.5.  

19.04.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.6.  

13.12.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.7. 

 

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

 Saskaņā ar PIL 83. panta pirmo daļu, Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt 

tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura 

saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir 

aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas 

Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu 

par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām 

prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma 

komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā. 

 Saskaņā ar PIL 83. panta otro daļu, iesniegumu par minētajiem pārkāpumiem 

Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

noslēgšanai šādos termiņos: 10 dienu laikā pēc dienas, kad minētā informācija nosūtīta 

attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai 

nodota personiski. 

 

 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja:   _______________/E.Puķe/ 

 

 


