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APSTIPRINĀTI 

Daugavpils novada domes iepirkuma komisijas sēdē 

2013.gada  11.aprīlī, protokols Nr.9 

 

Grozījumi  

ATKLĀTA KONKURSA 

  „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” 

nolikumā  (iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/1/ERAF) 

 

1. Izdarīt atklāta konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un 

rekonstrukcija” nolikumā  (apstiprināts 2013.gada 4.februārī, protokols Nr.1)  šādus 

grozījumus:  

 

1.1. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:  

„3.2.Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētais piegādātājs var arī iepazīties   

darba dienās  pirmdien  laikā no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 18:00, otrdien  – 

ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:30, piektdien   laikā no plkst. 

8:00 līdz 12:00 un no plks.12:30 līdz 15:30  Daugavpils novada domes komunālās 

saimniecības nodaļā (1.stavs, 17 kabinets), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, līdz 2013.gada 

15.maijam,  tālr.:65422235. (ar grozījumiem, kas izdarīti 11.04.2013)” 

 

1.2.Izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā: 

„6.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 15.maija, plkst:11:00 

piedāvājumus iesniedzot personīgi Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 

20.kab., darba dienās pirmdien no plkst. 9.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 18.00, 

otrdien – trešdien, no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30, piektdien 8.00. 

līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30  vai atsūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, 

Daugavpils, Latvija, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā 

adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu Daugavpils novada 
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domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot 6.3.punktā minētos gadījumos. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti 11.04.2013)” 

 

1.3.Izteikt 6.2.punktu šādā redakcijā: 

„6.2. Tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs rīko piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmi. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks  2013.gada 15.maijā, 

plkst.11:00   Daugavpils novada domē, Daugavpils Rīgas iela 2, sēžu zālē (2.stāvs). 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 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.  (ar grozījumiem, kas izdarīti 11.04.2013).” 

 

1.4.Izteikt 8.10.punkta c) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„c) Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru; 

atzīmi „Piedāvājums konkursam „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

renovācija un rekonstrukcija” ,_<daļas numurs>______ daļa „__<daļas 

nosaukums>___” , iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/1 ERAF. Neatvērt līdz 

2013.gada 15.maija, pulksten 11:00.”(ar grozījumiem, kas izdarīti 11.04.2013)” 

 

1.5.Izteikt 11.2.3. punktu šādā redakcijā: 

 

„11.2.3. Pretendenta likviditātes koeficientam (Apgrozāmie līdzekļi /Īstermiņa parādi) uz 

2011.gada 31.decembri  pēc VID iesniegtā gada pārskata  datiem vai uz 2012.gada 

31.decembri, ja gada pārskats likumā noteiktajā kārtībā ir sastādīts un iesniegts VID 
ir jābūt ne mazākam par 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, iepriekš 

prasītajam likviditātes koeficentam jābūt katram personu apvienības dalībniekam. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 11.04.2013.) 

 

1.6.Izteikt 13.4.4.punkta šādā redakcijā: 

 13.4.4.Pretendenta apliecinājums par tā gada vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā  ar 

apakšuzņēmējiem bez PVN par 2010., 2011., 2012. finanšu gadiem, norādot vidējo un atsevišķi 

katra gada apgrozījumu, pievienojot bilanci ar VID atzīmi par saņemšanu un  peļņas/zaudējuma 

aprēķinu par 2010., 2011. finanšu gadiem un operatīvo bilanci ar  peļņas/zaudējuma aprēķinu 

par 2012.finanšu gadu.  Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, apliecinājumu 

un pievienotos dokumentus iesniedz katrs tās dalībnieks.  

Pretendenta apliecinājums par tā likviditātes koeficientu (Apgrozāmie līdzekļi /Īstermiņa 

parādi) uz 2011.gada 31.decembri  pēc VID iesniegtā gada pārskata datiem vai uz 2012.gada 

31.decembri, ja gada pārskats likumā noteiktajā kārtībā ir sastādīts un iesniegts VID nav 

mazāks par 1.00 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, likviditātes koeficentu 

apliecina katram personu apvienības dalībniekam.”  ( ar grozījumiem, kas izdarīti 11.04.2013)” 


