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1. Izteikt Nolikuma 1.6.punktu šādā redakcijā: 

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums 

1.6.1 Kopā ar piedāvājumu pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu Ls 2000.00 (divi 

tūkstoši latu) apmērā. Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju 

vai apdrošināšanas polisi ar derīguma termiņu 150 dienas. 

1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:  

1) iepirkuma nolikuma 1.6.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības 

minimālajā termiņā;  

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pirms līguma 

noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz 

šādu līguma nodrošinājumu;  

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  

1.6.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz 

līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums 

ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.  

1.6.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto 

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:  

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;  

2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā 

paredzēto līguma nodrošinājumu;  

3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2. Izteikt Nolikuma 3.3.1. punktu šādā redakcijā: 

3.3.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā 

noteiktos termiņus; 

3. Izteikt Nolikuma 3.7.2.punktu šādā redakcijā: 

3.7.2. uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās un 

norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas Publisko iepirkumu 

likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 

4. Izteikt Nolikuma 4.1.11.punktu šādā redakcijā: 

4.1.11.Apliecinājums, kurā pretendents apliecina un garantē, ka uz pretendentu un personām uz 

kuru iespējām pretendents balstās un norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 

balstās neattiecās Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas 

nosacījumi. 

 

5. Papildināt Uzņēmuma līguma ar sekojošiem punktiem: 

9.1.18. Izpildītājs apņemas Darbus uzsākt ar ēkas gala sienas (Dienvidu fasāde) (lapa AR-11) 

fasādes siltināšanu un šos Darbus pabeigt trīs nedēļu laikā no uzsākšanas brīža (ieskaitot 

sastatņu demontāžu, ja tās tiek izmantotas). 

9.1.19. Sabloķētās ēkas Pauku ielā 1, Valmierā jumta siltinājuma un seguma atjaunošana tiek 

veikta 5 (piecu) dienu laikā pēc šā Līguma 2.9. apakšpunktā minēto Darbu pabeigšanas, 

ņemot vērā laika apstākļus, lai Darbi tiktu izpildīti atbilstoši tehnoloģiskam procesam. 

9.1.20. Izpildītājam jānodrošina un jāaizsargā Pasūtītājs no visām prasībām, bojājumiem, 

zaudējumiem un izdevumiem (ieskaitot atlīdzību un izmaksas par juridiskajiem 

pakalpojumiem) saistībā ar jebkuriem prasījumiem, kas radušies būvdarbu veikšanas un 

pabeigšanas un jebkādu defektu novēršanas laikā. 

9.1.21. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par savu darbību vai bezdarbību, un to rezultātā 

radušos zaudējumu atlīdzināšanas risku, ja būvdarbu veikšanas laikā vai šajā Līgumā 

noteiktajā garantijas periodā, pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 21, 



Valmierā, sabloķētai ēkai - veikalam Pauku ielā 1, Valmierā tiek nodarīti bojājumi un tiek 

apdraudēta vai kavēta veikala darbība un tā īpašniekam ir nodarīti zaudējumi vai atrauta 

peļņa. Izpildītājs uzņemas atbildību par netiešajiem un nejaušajiem zaudējumiem un atrauto 

peļņu. 

6. Papildināt Uzņēmuma līguma ar sekojošiem punktiem: 
10.1.2.  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē papildus iekļaut atbildību pret pārējiem 

būvniecības dalībniekiem. 

10.1.3. Izpildītājam papildus jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka šā 

Līguma 10.1.1. apakšpunktā minētā polise darbojas arī uz sabloķēto objektu Pauku ielā 1, 

Valmierā. 

 

7. Papildināt tehnisko specifikāciju ar sekojošām pozīcijām: 

 

N.P.K 

Pieguļošās ēkas jumta siltinājuma, seguma atjaunošana 

pēc galas fasādes (Dienvidu fasāde) siltināšanas un 

sastatņu demontāžas 

Mērv. Daudzums 

1 
Siltumizolācijas ierīkošana jumtam Paroc Ros30 120mm 

(vai ekvivalents) 
m2 60 

2 
Siltumizolācijas ierīkošana jumtam Paroc Ros50 30mm 

(vai ekvivalents) 
m2 60 

3 
Jumta seguma ierīkošana BORNER PF5000 SBS 

5kg/m2 (vai ekvivalents) 
m2 70 

4 Palīgmateriāli  kompl. 1 

 


