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08.01.2014. Nr. 1.  

 

 

Par iepirkumu Nr. VND2013/72  

 

 Iepirkumu komisija informē, ka atklāta konkursa „Sadzīves kanalizācijas sūkņu 

stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā” 

nolikumā ir veikti grozījumi, saskaņā ar zemāk norādīto informāciju. 

N.p.k. Nolikuma vecā redakcija Nolikuma Jaunā redakcija 

1. 
6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2014.gada 14. janvārim 

plkst.10:00 Ventspils novada domē 

10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, 

piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

saņemtam šajā punktā norādītajā adresē 

līdz šajā punktā minētajam termiņam. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja 

īpašums. 

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2014.gada 28. janvārim 

plkst.10:00 Ventspils novada domē 

10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, 

piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

saņemtam šajā punktā norādītajā 

adresē līdz šajā punktā minētajam 

termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir 

Pasūtītāja īpašums. 

2. 
6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2014.gada 14. janvārī plkst. 

10:00.
 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta 

un tajā var piedalīties pretendenti, kā arī 

citas personas. Pretendents (ja 

pretendents ir fiziska persona) 

piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu, savukārt, 

pretendenta pārstāvis - personu 

apliecinošu dokumentu, kā arī 

dokumentu, kas apliecina tā tiesības 

pārstāvēt attiecīgo pretendentu. 

6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti 

Ventspils novada domē sēžu zālē 

Skolas ielā 4, Ventspilī 2014.gada 28. 

janvārī plkst. 10:00.
 

Piedāvājumu 

atvēršana ir atklāta un tajā var 

piedalīties pretendenti, kā arī citas 

personas. Pretendents (ja pretendents ir 

fiziska persona) piedāvājumu 

atvēršanā uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu, savukārt, pretendenta 

pārstāvis - personu apliecinošu 

dokumentu, kā arī dokumentu, kas 

apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo 

pretendentu. 

3. 
8.2.1. Pretendenta iepriekšējo darbības 

gadu laikā finanšu apgrozījumam 

ūdenssaimniecības objektu būvniecības 

jomā katrā no iepriekšējiem trīs gadiem 

(2010., 2011. un 2012.) jābūt vismaz 2 

(divas) reizes lielākam par piedāvāto 

līgumcenu, neieskaitot PVN. 

 

8.2.1. Pretendenta iepriekšējo darbības 

gadu laikā finanšu apgrozījumam 

ūdenssaimniecības objektu 

būvniecības jomā katrā no 

iepriekšējiem trīs gadiem (2010., 2011. 

un 2012.) jābūt vismaz 2 (divas) reizes 

lielākam par piedāvāto līgumcenu, 

neieskaitot PVN. (Pretendenta, kura 
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darbības ilgums ir mazāks nekā 3 

gadi, finanšu apgrozījumam 

ūdenssaimniecības objektu 

būvniecības jomā par faktisko 

darbības laiku ir jābūt vismaz 2 

(divas) reizes lielākam par piedāvāto 

līgumcenu, neieskaitot PVN).  

4. 
9.3.3. Pretendenta parakstītu izziņu par 

pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu 

bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas 

attiecas uz ceļu un ielu infrastruktūras 

būvniecību un rekonstrukciju un to 

būvniecības jomu iepriekšējos 3 (trīs) 

gados (2010., 2011. un 2012.gads), 

norādot apgrozījumu attiecīgajā jomā. 

9.3.3. Pretendenta parakstītu izziņu 

par pretendenta finanšu vidējo gada 

apgrozījumu bez PVN tajā 

komercdarbības daļā, kas attiecas uz 

ūdenssaimniecības objektu 

būvniecības jomu iepriekšējos 3 (trīs) 

gados (2010., 2011. un 2012.gads), 

norādot apgrozījumu attiecīgajā jomā. 

Ja pretendenta darbības ilgums ir 

mazāks nekā 3 gadi, tas norāda 

informāciju par finanšu 

apgrozījumu par faktisko darbības 

laiku. 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 2.7. punktu izteikt šādā redakcijā:  

„Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītie 

apakšuzņēmēji. Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 2.7.1. un 

2.7.2. apakšpunktos minētos gadījumus. ” 

 

2.7.1. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

Būvuzņēmējs pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt personālu un apakšuzņēmējus, kā arī 

iesaistīt papildu personālu un apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot 

Publisko iepirkumu likumā 68.panta trešajā daļā noteiktos nosacījumus. Pasūtītājs nepiekrīt šā 

apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko 

iepirkumu likumā 68.panta trešajā daļā noteiktajiem nosacījumiem; 

 

2.7.2. Būvuzņēmējs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto 

apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Līguma 5.3.1. apakšpunkta noteikumi, kā arī 

minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja 

Būvuzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu 

apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt 

apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto 

apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam; 

 

2.7.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmeja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 

piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai.  
  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs      Māris Dadzis 


