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 Grozīt Atklāta konkursa 1.6. punktā „Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un 

kārtība”  esošos vārdus un ciparus „2010.gada 18.oktobra plkst. 11:00” un aizstāt ar „2010.gada 

30.novembra plkst. 11:00”  

2. Grozīt Atklāta konkursa nolikuma  1.9.1. punkta tekstu „Neatvērt līdz 2010.gada 
18.oktobra plkst.11:00.”  un aizstāt  ar tekstu „ Neatvērt līdz 2010.gada 30.novembra plkst.11:00.” 

3. Grozīt Atklāta konkursa nolikuma 4.2.2.5.punkta tekstu un 4.2.2.5. izteikt sekojošā 
redakcijā “Apliecinājumu par būvdarbu piedāvāto garantijas termiņu, kas nedrīkst būt 

mazāks par diviem gadiem, skaitot no pabeigto būvdarbu ekspluatācijā nodošanas akta 
apstiprināšanas dienas.” 

4. Grozīt Atklātā konkursa nolikuma  punktus 5.5.3. - 5.5.13 un tos aizstāt  ar punktiem 5.5.3.- 
5.5.10 sekojošā redakcijā: 

   “ 5.5.3. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā sekojošus kritērijus un to 
īpatsvaru: 

Kritēriji Kritēriju 

īpatsvars  

Kritēriju skaitliskā 

vērtējuma diapazons  
Piedāvātā  būvdarbu cena (bez PVN) 80 1  -  .80 

Garantijas termiņš (mēnešos) 20 1  -  .20 
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits  100% 100 

 
5.5.4. Kritērijā „Piedāvātā būvdarbu cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiek piešķirts 
maksimālais punktu skaits (80), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli 
attiecībā pret piedāvājumu ar viszemāko cenu saskaņā ar formulu: 

 
Zemākā cena/piedāvājuma N cena x kritērija maksimālais punktu skaits = kritērija punkti  

 

5.5.5 Vērtēšanas kritērijam „Garantijas termiņš” – punktu skaits tiek piešķirts pēc šādas shēmas: 

Punktu skaits Nosacījumi 

20 punkti piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām 

un paredz vairāk kā 60 mēnešu garantijas laiku, ja tas tiek apstiprināts 

kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu, par to, ka ja ar 

konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, tad 

kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija pretendentam izsniegs piedāvātā 

garantijas laika nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās 

piedāvājuma summas (bez PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto 
garantijas laiku.  

15 punkti piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām 

un paredz garantijas laiku no 49 līdz 60 mēnešiem, ja tas tiek apstiprināts 

kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu, par to, ka ja ar 

konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, tad 

kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija pretendentam izsniegs piedāvātā 

garantijas laika nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās 

piedāvājuma summas (bez PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto 
garantijas laiku.  



10 punkti piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām 

un paredz garantijas laiku no 37 līdz 48 mēnešiem, ja tas tiek apstiprināts 

kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu, par to, ka ja ar 

konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, tad 

kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija pretendentam izsniegs piedāvātā 

garantijas laika nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās 

piedāvājuma summas (bez PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto 
garantijas laiku.  

5 punkti piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām 

un paredz garantijas laiku no 25 līdz 36 mēnešiem, ja tas tiek apstiprināts 

kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu, par to, ka ja ar 

konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, tad 

kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija pretendentam izsniegs piedāvātā 

garantijas laika nodrošinājumu 5% (pieci procentu) apmērā no kopējās 

piedāvājuma summas (bez PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto 
garantijas laiku. .  

2,5 punkts piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām 
un paredz 24 mēnešu garantijas laiku. 

5.5.5.1. Ja piedāvājuma iesniedzējs garantijas laiku dod vairāk par 3 (trīs) gadiem, 
tad piedāvājuma iesniedzējam papildus jāiesniedz kredītiestādes, 
aizdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par to, 

ka, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā 
minēto pasūtījumu tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 10 

(desmit) procentu apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot 
PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes, aizdevējiestādes vai 
apdrošināšanas kompānijas) galvojuma veidā, kuram ir jābūt spēkā visu 

piedāvāto garantijas laiku. Ja piedāvājumā iekļautais garantijas laiks būs 
lielāks nekā norādīts garantijas vēstulē tad vērtējot tiks ņemts vērā 

garantijas laiks, kas norādīts garantijas vēstulē. 

5.5.5.2. Ja piedāvājuma iesniedzējs garantijas laiku dod no 25 
(divdesmit pieci) līdz 36 (trīsdesmit seši) mēneši, tad piedāvājuma 

iesniedzējam papildus jāiesniedz kredītiestādes, aizdevējiestādes vai 
apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā 

piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā minēto pasūtījumu 
tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 5 (pieci) procentu apmērā no 
kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas 

(kredītiestādes, aizdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas) 
galvojuma veidā, kuram ir jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku. Ja 

piedāvājumā iekļautais garantijas laiks būs lielāks nekā norādīts 
garantijas vēstulē tad vērtējot tiks ņemts vērā garantijas laiks, kas norādīts 
garantijas vēstulē. 

        5.5.5.3. Piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts tam gadījumam, 
lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot 

dabisko nolietojumu), ja pats būvnieks (piedāvājuma iesniedzējs) šos 
bojājumus un defektus nenovērš būvniecības līgumā paredzētajā laikā vai 



arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvnieka maksātnespēja, 
bankrots, likvidācija). 

5.5.5.4. Garantijas laika nodrošinājumu 10 (desmit) procentu apmērā 
no kopējās piedāvājuma summas (līguma summas) (ieskaitot PVN) 

piedāvājuma iesniedzējs, kurš ieguvis pasūtījumu pasūtītājam iesniedz 
pēc noslēgtā būvdarbu līguma izpildes (pieņemšanas nodošanas akta 
parakstīšanas). Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā visā 

būvdarbu veicēja norādītajā garantijas laikā, sākot no darbu nodošanas 
pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 

5.5.5.5. Garantijas laika nodrošinājumu 5 (pieci) procentu apmērā no 
kopējās piedāvājuma summas (līguma summas) (ieskaitot PVN) 
piedāvājuma iesniedzējs, kurš ieguvis pasūtījumu pasūtītājam iesniedz 

pēc noslēgtā būvdarbu līguma izpildes (pieņemšanas nodošanas akta 
parakstīšanas). Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā visā 

būvdarbu veicēja norādītajā garantijas laikā, sākot no darbu nodošanas 
pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 

5.5.6. Kopvērtējums katram piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus. 
5.5.7. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko 

vidējo galīgo vērtējumu. saskaņā ar Nolikuma 5.5.3.punktā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas 
un izvēles kritērijiem. 

5.5.8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku 
kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 

5.5.9. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu 
un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. 
Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

5.5.10. Gadījumā, ja atklātam konkursam tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 
nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa 
uzvarētāju. 

 

4.  Atklātā konkursa nolikuma 10.pielikuma “ Līgums Nr. AND/2010/11/ERAF”   labot 5.2. punktu un 

izteikt to sekojošā redakcijā: “5.2. Pilnīgu līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam 

ar pieņemšanas-nodošanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz līdz 01.06.2011.g.”   

5. Atklātā konkursa nolikuma 10.pielikuma “ Līgums Nr. AND/2010/11/ERAF”  labot 7.daļu 

“Apdrošināšana” un izteikt šo nodaļu sekojošā redakcijā: 

          7.1. Būvuzņēmējs   uz   sava   rēķina   uzņemas   noslēgt   apdrošināšanas   līgumu:  

7.1.1.  Būvuzņēmēja civiltiesiskās   atbildības   apdrošināšanu 2005.  gada 28. jūnija 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 ,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. 

7.1.2.  Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz 
Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                        I. Barkeviča 


