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1. Veikt labojumu nolikuma identifikācija numurā: 

IUB paziņojumā par līgumu iepirkumam ir norādīts NR AGLND 2014/07, savukārt iepirkuma 
nolikumā norādīts kļudaini, Nr. AND 2014/07/ERAF. |Iepirkuma identifikācijas numurs tiek saskaņots 
atiecīgi IUB paziņojumā norādītajam, t.i.  AGLND 2014/07 

2. Grozīt Nolikuma pielikuma Nr.1, m apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„ Būvdarbu izpildes termiņš nedrīkst būt ilgāks kā 6 (seši) mēneši, neņemot vērā tehnoloģiskos 
pārtraukumus” 
 
3. Papildināt Nolikuma 8.4. punktu “Profesionālo un tehnisko spēju pierādīšanai 
pretendentiem jāiesniedz” ar 8.4.11. apakšpunktu  

8.4.11. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, tas iesniedz sekojošus dokumentus: 
Apakšuzņēmēju, kuriem nododamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti vai liekāka no iepirkuma līguma, 
vai ja pretendents balstās uz šī apakšuzņēmēja iespējām lai  apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilsts 
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūrās dokumentos noteiktajām prasībām- apliecinājumu 
atbilstoši nolikuma 10. pielikumam un informāciju atbilstoši nolikuma 8.3.1.3.., 8.4.4.-8.4.6. punktos 
noteiktām prasībām.  

 
4. Grozīt Nolikuma 8.1.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  "Attiecībā uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, 
nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,5. vai 6.punktā 
minētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma 
procedūrā. Savukārt Attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu 
vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības un pretendenta norādīto 
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav 
konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5. vai 6.punktā minētie 
nosacījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā." 

5. Grozīt Nolikuma 6.1.3. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Piedāvājumi tiks atvērti 2014.gada 1 jūlijā, plkst: 17:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā 
var piedalīties pretendenti, pretendentu pārstāvji.”.  
 

6.  Grozīt Nolikuma  6.1.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 1. jūlija, plkst: 17:00 piedāvājumus iesniedzot 
personīgi Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 
5304  vai atsūtot pa pastu . Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā 
punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot 6.1.5.punktu.”  
 

 

 

 



 

 

 

7.  Grozīt Nolikuma  8.3.1.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

"Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums ūdenssaimniecības projektu realizācijā iepriekšējo  triju 
darbības gadu (2011-2013 un 2014.) laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū 
darbojas mazāk par trim gadiem –  vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā) vismaz 2 
(divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu, neskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu (turpmāk 
– PVN). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta vidējais finanšu apgrozījums 
ūdenssaimniecības projektu realizācijā iepriekšējo  3 (triju) darbības gadu laikā summējas no visu 
personu apvienības dalībnieku vidējiem finanšu apgrozījumiem iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu 
laikā. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tad apvienības dalībniekiem pirms 
iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība." 
 
 

8. Grozīt Nolikuma  8.4.10. b.(2) apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

Pretendenta un Personas (juridiskas vai fiziskas), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā prasībām līgums 
par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma 
izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tad  
Finanšu apgrozījuma prasības Pretendents var apliecināt tikai balstoties uz savu pieredzi vai kopā ar citu 
tirgus dalībnieku palīdzību apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, 
tai skaitā finansiālajām saistībām.  

9.  Grozīt Nolikuma 8.4.5. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

"būvdarbu vadītāja un speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto 
būvdarbu veikšanai. Ārvalstu speciālistam jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem 
izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvniecības darbus" 
 
10 Papildināt Nolikuma 8.4.9. punktu ar 8.4.9.1. un 8.4.9.2. apakšpunktiem. 

 
8.4.9.1. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja 
un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Publisko 
iepirkumu likuma 20.panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā 
saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā 
ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai 
kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 
8.4.9.2 Publisko iepirkumu likuma 20.panta, kā arī 35., 39.1 un 68.panta izpratnē 
apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic 
būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei 
neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 
 

11. Papildināt Nolikuma  pielikuma Nr. 6.  12.1. apakšpunktau sekojošā redakcijā:      

 Darbu nodošana notiek pēc visu Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms Darbu nodošanas 
Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no 
akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu 
atteikumu. Parakstīts savstarpējo darbu pieņemšanas – nodošanas akts par izpildītajiem Darbiem un 
izpilddokumentācijas saņemšana ir pamats būves  ekspluatācijā  pieņemšanas akta sastādīšanai. 



 

 

12.  Grozīt Nolikuma  pielikuma Nr. 6.  13.1.3. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 

  Galīgais norēķins 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas tiek veikts 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, garantijas 
laika garantijas  un tās apmaksas pilnā apmērā apliecinošā dokumenta iesniegšanas un galīgā 
rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.  

13.  Grozīt Nolikuma  pielikuma Nr. 8.    “Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas, 
izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)” Neietvert prasības: 

 Valodu prasmes 
 Dalība profesionālajās organizācijās 
 Citas prasmes 

 
 
 

14. Papildināt Nolikuma  pielikuma Nr. 1.-A1 “Tehniskā specifikācija”  apakšpunkta z 
“Materiāli un iekārtas”,  iii apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķētiem un sertificētiem, kuri atbilst citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem vai Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem.” 
 
15. Papildināt Nolikuma  pielikuma Nr. 1.-A1 “Tehniskā specifikācija”  apakšpunkta z “Materiāli 
un iekārtas”,  iv apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„Objektā pielietojamiem materiāli atbilst citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem 
standartiem vai Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem” 

 

16. Papildināt Nolikuma  pielikuma Nr. 1 – A1.  Tehniskā specifikācija apakšpunkta s, i 
apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

i. Vienu lielformāta stendu un vienu vidēja izmēra lielformāta stendu. 

 

17. Papildināt Nolikuma  pielikuma Nr. 1 – A1.  Tehniskā specifikācija apakšpunktas, ii 
apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

ii. projekta finansētāja informatīvo stendu uzstādīšanas vietu; 

18. Papildināt Nolikuma 6. pielikuma 8.1.18. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  8.1.18. punkts.Ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas Uzņēmējs projekta īstenošanas 
vietā pie galvenā autoceļa uzstāda lielformāta informācijas stendu ar lielo ES karogu. Ne vēlāk kā 45 
dienu laikā  pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas Uzņēmējs izvieto pie objektiem, kur tiek veikti 
būvdarbi, vidēja izmēra lielformāta stendu bez lielā ES karoga,  kā arī veic citas darbības saskaņā ar 
Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 
 19. Grozīt Nolikuma 6.2.3. punkta apakšdaļu un izteikt to šādā redakcijā: 

 atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 
novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”, ID Nr. AGLND 2014/07. Neatvērt 
līdz 2014.gada 1. jūlijam, plkst: 17:00.  

 



 

 

20. Grozīt Nolikuma 3. punkta 7 apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
30.panta trešās daļas nosacījumiem.  Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu 
informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu 
sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk, 
kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz 2014.gada 1. jūlijam. 
 

21.  Papildināt Nolikuma 12. pielikuma 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
 2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: [veikt šādus  
 būvniecības darbus: <īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo  
 būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un] [nodot Pretendentam šādus resursus:<īss  
 Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā  
 aprīkojuma) apraksts>]. Lai pierādītu, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. Finanšu 
 apgrozījuma prasības Pretendents var apliecināt tikai balstoties uz savu pieredzi vai kopā ar citu 
 tirgus dalībnieku palīdzību apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma 
 izpildi, tai skaitā finansiālajām saistībām.  
 
22.  Precizēt Nolikuma Pielikumu Nr. 2  un izteikt to šādā redakcijā: Pielikums Nr.2 

 
PIETEIKUMS 

par piedalīšanos atklātā konkursā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru 
pagasta Grāveru ciemā, II kārta” 

 (identifikācijas Nr. AGLND 2014/07 

 
Nr. _____________    ________________________ 

(datums) 
     IEPAZINIES AR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOTEIKUMIEM, ES, APAKŠĀ 
PARAKSTĪJIES, BŪDAMS ATTIECĪGI PILNVAROTS 
_______________________________ VĀRDĀ IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU ATKLĀTĀ 
KONKURSĀ „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AGLONAS NOVADA GRĀVERU 
PAGASTA GRĀVERU CIEMĀ, II KĀRTA” (IDENTIFIKĀCIJAS NR. AGLND 2014/07), 
SASKAŅĀ AR ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMA PRASĪBĀM, PIEDĀVĀJU 
IZPILDĪT BŪVDARBUS PAR KOPĒJO SUMMU  EURO ______________ (<SUMMA 
VĀRDIEM>) BEZ PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA (PVN).   
     Ja _______________________ piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt 
līgumu, veikt būvdarbus apjomos un termiņos, kas noteikti būvdarbu apjomu sarakstos un 
piedāvājumā.  

     Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu 
piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā noteiktās prasības. 
     Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka: 

 pretendentu tiesības un pienākumi ir skaidri un 
saprotami; 

 atklāta konkursa noteikumi ir zināmi, atzīstami par 
pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko pretenzijas par tiem netiks celtas; 

 atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības 
piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets un 
būvdarbu apjomu saraksti, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam 
iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu; 

 attiecībā uz ___________________________, tā norādīto 
apakšuzņēmēju___________________, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti 



 

 

no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir 
personālsabiedrība, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās  daļas 1.,2.,3.,4.,5. un 
10.punktā minētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās 
dalības iepirkuma procedūrā. 

     Ar šo iesniedzu _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam 
pievienotajiem atklāta konkursa nolikuma 6.2.1.punktā norādītajiem dokumentiem.  

  
Pretendenta nosaukums:  
Adrese:  
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 
amats:  
Pilnvarotās personas paraksts:  
 

 

 

23.  Precizēt Nolikuma Pielikumu Nr. 10  un izteikt to šādā redakcijā:  

PielikumsNr.10. 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 
(ja attiecināms) 

 
atklātā konkursā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, 

II kārta” (iddeennttiiffiikkāācciijjaass  NNrr.. AGLND 2014/07)) 

 
Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska 

persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un 
adrese> apliecina, ka: 

piekrīt piedalīties Aglonas novada domes, reģistrācijas Nr. 90000065754, Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā 
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” 
(iddeennttiiffiikkāācciijjaass  NNrr.. AAGGLLNNDD  22001144//0077))  

  kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 
kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss 
darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot 
Pretendentam šādus resursus: <speciālistu saraksts>, <informācija par tehnisko nodrošinājumu>.   

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

 
<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 

 



 

 

 atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā 
arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets un būvdarbu apjomu saraksti, līdz ar ko atzīstams, ka 
iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu; 

 attiecībā uz ___________________________, tā norādīto 
apakšuzņēmēju___________________, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti 
no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir 
personālsabiedrība, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās  daļas 1.,2.,3.,4.,5. un 
10.punktā minētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās 
dalības iepirkuma procedūrā. 

     Ar šo iesniedzu _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam 
pievienotajiem atklāta konkursa nolikuma 6.2.1.punktā norādītajiem dokumentiem.  

  
Pretendenta nosaukums:  
Adrese:  
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 
amats:  
Pilnvarotās personas paraksts:  
 

24.  Precizēt Nolikuma Pielikumu Nr. 4  un izteikt to šādā redakcijā: 

Pielikums Nr.4 

PIETEIKUMS 
par piedalīšanos atklātā konkursā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru 

pagasta Grāveru ciemā, II kārta” 

 (identifikācijas Nr. AGLND 2014/07 

 
Nr. _____________    ________________________ 

(datums) 
     IEPAZINIES AR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOTEIKUMIEM, ES, APAKŠĀ 
PARAKSTĪJIES, BŪDAMS ATTIECĪGI PILNVAROTS 
_______________________________ VĀRDĀ IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU ATKLĀTĀ 
KONKURSĀ „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AGLONAS NOVADA GRĀVERU 
PAGASTA GRĀVERU CIEMĀ, II KĀRTA” (IDENTIFIKĀCIJAS NR. AGLND 2014/07), 
SASKAŅĀ AR ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMA PRASĪBĀM, PIEDĀVĀJU 
IZPILDĪT BŪVDARBUS PAR KOPĒJO SUMMU  EURO ______________ (<SUMMA 
VĀRDIEM>) BEZ PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA (PVN).   
     Ja _______________________ piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt 
līgumu, veikt būvdarbus apjomos un termiņos, kas noteikti būvdarbu apjomu sarakstos un 
piedāvājumā.  

     Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu 
piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā noteiktās prasības. 
     Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka: 

 pretendentu tiesības un pienākumi ir skaidri un 
saprotami; 

 atklāta konkursa noteikumi ir zināmi, atzīstami par 
pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko pretenzijas par tiem netiks celtas; 

 atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības 
piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets un 



 

 

būvdarbu apjomu saraksti, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam 
iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu; 

 attiecībā uz ___________________________, tā norādīto 
apakšuzņēmēju___________________, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti 
no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir 
personālsabiedrība, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās  daļas 1.,2.,3.,4.,5. un 
10.punktā minētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās 
dalības iepirkuma procedūrā. 

     Ar šo iesniedzu _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam 
pievienotajiem atklāta konkursa nolikuma 6.2.1.punktā norādītajiem dokumentiem.  

  
Pretendenta nosaukums:  
Adrese:  
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 
amats:  
Pilnvarotās personas paraksts:  
 

 

 

25.  Precizēt Nolikuma Pielikumu Nr. 5  un izteikt to šādā redakcijā: 

Pielikums Nr.5  

 

                         FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

atklātā konkursā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta 
Grāveru ciemā, II kārta” 

(identifikācijas Nr. AGLND 2014/07) 
 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona 



 

 

vārds, uzvārds  

tālr./fax  

e- pasta adrese  

 

<pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvā izpildīt būvdarbu apjomu 
sarakstos un tehniskajā projektā  noteiktos darbus par sekojošu cenu: 

 

Cena (EUR) 

bez PVN 

 (kopējā summa 
norādāma arī vārdiem) 

PVN 21% 

summa 

(EUR) 

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada 
Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta (tāmes 
saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem pielikumā) 

  

 

Darba izpildes termiņš nepārsniedzot nolikuma 4.3.punktā paredzēto 

Darbu un materiālu garantijas laiks nolikuma 4.1.1.punkts 

 

Amats, vārds, uzvārds  

 

 

Paraksts, zīmoga 
nospiedums 

 

Datums  

 


