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1. Papildināt Nolikumu ar 1.6.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

1.6.1. “Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri Nolikuma 1.6. punktā norādītajos datumos 

nevar ierasties uz objekta apskati, ir iespējams veikt objekta apsekošanu 
individuāli iepriekš piesakoties pa telefonu 65324573 pie Iepirkumu komisijas 
preiekšsēdētājas I.Barkevičas” 

 
2. Grozīt Nolikuma 1.7.3 .punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

1.7.3. Ieinteresētajam piegādātājam, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus un 

visus papildus nepieciešamos dokumentus, ir jānosūta Pasūtītājam atbilstošs 
pieprasījums un jānorāda par piegādātāju sekojoša informācija: nosaukums, pasta 

un e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri. Gadījumā, ja Pasūtītājam nebūs 
iespējas nodrošināt kāda no konkursa procedūras dokumentiem izvietošanu 
1.7.1.punktā norādītajā Interneta mājas lapā,  Pasūtītāja interneta mājas lapā 

www.aglona.lv ,tiks ievietota norāde, ka šādi papildu dokumenti ir izstrādāti un 
tie ir pieejami, vēršoties pie Pasūtītāja. 

 
3. Grozīt Nolikuma 3.1.2. punktu  un izteikt to šādā redakcijā: 

          3.1.2. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 
           a) pretendentu (juridiska persona), personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 
personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

          b)  personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 
pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - 
Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās). 

 
4. Papildināt Nolikuma 4.2.10. punktu, ar jaunu teikumu  un izteikt to šādā redakcijā: 

    4.2.10. Informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) saskaņā ar II nodaļas 
2.2.formu, kur norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktpersona, paredzēto darbu īss apraksts 
un proporcionālais apjoms. Apakšuzņēmējiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums par gatavību 
piedalīties būvdarbu veikšanā un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, jāiesniedz 
apliecinājums, ka uz apakšuzņēmēju neattiecas 3.1.1. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi  

 

5. Grozīt Nolikuma 3.2.1.3. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  3.2.1.3. Pretendenta nozīmētajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts, kas izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija 
noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu 

piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”: Latvijas siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un 
kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā. 

Ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

http://www.aglona.lv/


 

 

normatīvie tiesību akti) un 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.  

6. Papildināt Nolikuma 3.2.3.2. punktu  ar 3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

3. Specializēto darbu veikšanas būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu 

ceļu būvdarbu vadīšanas jomā. 
 

7. Papildināt Nolikuma 3.2.3.4. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

3.2.3.4. Pretendents var nodrošināt atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko 
speciālistu (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmau montāžas darbu vadītājs, darba 
aizsardzības koordinātors, ceļu būvdarbu vadītājs, elektromantāžas darbu vadītājs, u.c. 
speciālisti) piesaistīšanu attiecīgo būvdarbu veikšanai; 

8. Grozīt Nolikuma  4.2.6.  punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

4.2.6. vismaz trīs pozitīvas atsauksmes (oriģinālus vai kopijas) no Pasūtītājiem par 
Pretendenta izpildīto būvdarbu kvalitāti un par to, vai visi būvdarbi ir veikti atbilstoši 
attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti objektos, kas atbilst 3.2.3.1.punkta 
nosacījumiem. Par objektiem, par kuriem tiek sniegtas atsauksmes, jāiesniedz būvatļauju kopijas. 
Ja to nav, tad būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas un nodošanas – pieņemšanas aktu kopijas.  

 
 9.  Papildināt Nolikuma  IV sadaļu “Iesniedzamie dokumenti”  ar 4.2.17.  punktu šādā redakcijā: 

4.2.17. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un nav tādu 
apstākļu, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 39.pantā, kas liegtu piedalīties iepirkuma 
AND/2011/12/ERAF procedūrā. Ārvalstu pretendenti apliecinājumu par neatbilstību 
Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 8. un 9.punktā minētajiem pretendentu 
izslēgšanas nosacījumiem var iesniegt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.panta astotās 
daļas nosacījumiem. 
 

10. Grozīt Nolikuma  5.3.3.  punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

5.3.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenu bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija 
to labo atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešās daļas regulējumam.  

 
      Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziņo 

pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.  
 

11. Precizēt  Nolikuma  1.formu  un izteikt to šādā redakcijā: 

Konkursa nolikums 

AIZPILDA PRETENDENTS UN NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS 

                                                 1. FORMA 

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU KONKURSĀ 



 

 

 
Pretendents      _________________________________________________________ personā  
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
 

 piesakās piedalīties atklātā konkursā “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta 
Aglonas ciemā II kārta”,  
 apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības;  
apņemas līguma izpildes tiesību  piešķiršanas gadījumā  parakstīt būvdarbu izpildes līgumu šī  
konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā un izpildīt visus līguma nosacījumus; 
 atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 dienas, skaitot no piedāvājumu 
atvēršanas dienas; bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.  

 
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas 
dokumentiem, Piedāvājuma nodrošinājuma, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.  
 
Pretendenta nosaukums:  
Adrese: 
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 
amats:  
Pilnvarotās personas paraksts: 
Datums 
 

12. Papildināt tehniskās specifikācijas 46. un 47.punktu  ar piebildi – Ja tehniskajā projektā 

“Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” ir tehniskajās 
specifikācijas ir norādīts materiāls ar konkrētu standartu, Pretendents var iesniegt 

materiāla ekvivalentu. 
 
13. Svītrot IV NODAĻA “Tehhniskā specifikācija iepirkumam AND/2011/12/ERAF “ 

57.punktu 
 

14.    Svītrot no būvniecības koptāmes aili kurā ir paredzēts iekļaut finanšu rezervi neparedzētu 
darbu veikšanai. 

 

15. Grozīt Nolikuma  1.6.punktā 

Pēdējais termiņš piedāvājumu 2011.gada  30.augusts plkst.11.00 

iesniegšanai   

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 2011.gada 30.augusts plkst.11.00 

16. Grozīt Nolikuma 1.10.1.punktu, aizstāt datumu „16.augusta” ar datumu „30.augusta”. 

17. Grozīt Nolikuma formā “Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs” , aizstāt datumu „ no 
2011.gada 16.augusta”   ar datumu „ no 2011.gada 30.augusta”. 

 

Aglonas novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                  I.Barkeviča 


