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I N FOR M Ā C IJ A  PA R  GR OZĪ J U M I E M  NOL I KU M Ā  
Ventspilī 

 

10.12.2014. Nr. 1.  

 

 

Par iepirkumu Nr. VND2014/65 KF 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka atklāta konkursa „Ugāles NAI rekonstrukcija 

projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta” ietvaros” nolikumā 

ir veikti grozījumi, saskaņā ar zemāk norādīto informāciju. 

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

1. 
4.5. Iepirkuma līguma izpilde  
Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2015. 

gada 1.maijs. 

(Orientējošais līguma noslēgšanas datums 

2015.gada 19.janvāris) 

4.5. Iepirkuma līguma izpilde  
Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2015. 

gada 1.maijs. 

Nodošana ekspluatācijā līdz 2015.gada 

1.jūnijam. 
(Plānotais līguma noslēgšanas datums 

2015.gada 19.janvāris) 

2. 
6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt 

līdz 2014.gada 22. decembrim 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 29. decembrim 

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. 

 

3. 
6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2014.gada 22. decembrī 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 29. decembrī 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. 

4. 
6.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

6.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā 

ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

http://europa.eu.int/
http://europa.eu.int/


2 

 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi 

”Piedāvājums atklātam konkursam „Ugāles 

NAI rekonstrukcija projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Ugālē, II kārta” ietvaros”, 

(identifikācijas nr. VND 2014/65 KF) 

e. „Neatvērt līdz 2014.gada 22.decembrim 

plkst. 10:00”. 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi 

”Piedāvājums atklātam konkursam 

„Ugāles NAI rekonstrukcija projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Ugālē, II kārta” ietvaros”, 

(identifikācijas nr. VND 2014/65 KF). 

e.„Neatvērt līdz 2014.gada 

29.decembrim plkst. 10:00”. 

5. 
8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a) atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir 

spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

būvdarbu vadīšanas jomā; 

b) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadītājiem ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ūdensapgādes 

un kanalizācijas būvdarbu vadīšanas 

jomā; 

c) ceļu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu 

vadīšanas jomā; 

d) elektroietaišu izbūves darbu vadītājam 

ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

elektroietaišu izbūvē; 

e) Ārvalstu būvdarbu vadītājs atbilst 

izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālās darbības veikšanai 

Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 

Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai 

būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 

reģistrēsies attiecīgajā profesiju 

reģistrā. 

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a) projekta vadītājam ir augstākā 

inženiertehniskā izglītība; 

b) būvprojekta vadītājam ir augstākā 

inženiertehniskā izglītība; 

c) atbildīgajam projektētājam ir 

augstākā inženiertehniskā izglītība; 

d) darba aizsardzības koordinatoram 

ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

iegūta izglītība darba aizsardzības jomā; 

e) atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu 

vadīšanas jomā; 

f) ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu būvdarbu vadītājiem ir spēkā 

esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes 

un kanalizācijas būvdarbu vadīšanas 

jomā; 

g) Ārvalstu būvdarbu vadītājs atbilst 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 

uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā 

profesiju reģistrā. 

 

  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs      Māris Dadzis 

 


