
Ziņojums par iepirkumu (LPPINĪP 2016/2) 

„Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu, situācijas, apgrūtinājumu un 

nomas plānu izgatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcības projektu 

izstrādāšana” 

 

 

 

Pasūtītājs : 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 

„NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE” 

Reģistrācijas Nr.90002066769 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

Iepirkuma identifikācijas numurs : LPPINĪP 2016/2 

Iepirkuma procedūras veids : Iepirkums 8.
2
 panta kārtībā 

 

 

Līguma priekšmets : 

Pašvaldības iestādes „Nekustamā īpašuma 

pārvalde” iepirkuma priekšmets ir 

pakalpojumu sniegšana: zemes vienību 

robežu uzmērīšana, zemes robežu, situācijas, 

apgrūtinājumu un nomas plānu izgatavošana, 

topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcības 

projektu izstrādāšana. 

Publicēšanas datums : 

www.iub.gov.lv 

22.03.2016. 

Iepirkuma komisijas izveidošanas 

pamatojums : 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

„Nekustamā īpašuma pārvalde” 2012.gada 

1.augusta rīkojums Nr.7-p. 

 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs : 

Aivars Milniņš 

Aivars Kaņka 

Iveta Strautmane 

Sandra Jansone 

Sanda Golde 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības : 

Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi. 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodarbina sertificētas 

personas, kuras ir tiesības sniegt specifikācijā minēto pakalpojumu. 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai specifikācijā 

minēto pakalpojumu sniegšanai. 

 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs 

un vērtēšanas kārtība : 

 

Katrs pakalpojuma veids tiek vērtēts atsevišķi, 

veicot aprēķinus ar pretendentu finanšu 

piedāvājumos norādītajām cenām, atbilstoši 

rezultātam par katru aprēķinu piešķirot punktus. 

Nosakot uzvarētāju, tiek summēti iegūtie punkti , 

katram pakalpojuma veidam, pielietojot 

iepirkuma nolikumā norādītos koeficientus. Par 

iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš 

ieguvis lielāko punktu summu. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 

datums un laiks : 

Peldu iela 5,Liepāja 

07.04.2016. plkst. 11:00  

 

 

Pretendentu saraksts, iegūtais 

SIA „METRUM R” 

(40103802628) 

22,6 punkti 



punktu skaits SIA “TOPOPROJEKTS” 

(42103041630) 

18,0 punkti 

SIA 

„Latvijasmernieks.lv” 

(40003783960) 

17,6 punkti 

 

Iepirkuma komisijas lēmums : 

Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „METRUM R” par līgumcenu 13 000,00 EUR un 

pievienotās vērtības nodoklis. 

Iepirkuma komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums : 

08.04.2016.  

Ziņojuma sagatavošanas vieta 

un laiks : 

Liepāja, 2016.gada 11.aprīlis. 

 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

„Nekustamā īpašuma pārvalde”                                        A.Milniņš 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

 

Ziņojumu sagatavoja:                                                        S.Golde 


