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1. Izteikt Nolikuma 3.7.2.punktu šādā redakcijā: 

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

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī norādīto 

apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības, attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi; 

2. 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, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā 

noteiktajām prasībām, kā arī norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 

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

likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

3. Nolikuma 3.5. punkts – svītrots  

4. Izteikt Nolikuma 1.4. punktu šādā redakcijā: Nolikuma saņemšana 

Atklāta konkursa nolikuma drukāto variantu ar tehnisko dokumentāciju līdz 2013.gada 

31.janvārim plkst.14.00 iespējams saņemt SIA „Valmieras Namsaimnieks” Semināra ielā 2a, 

Valmierā. 

 

5. Izteikt Nolikuma 1.5. punktu šādā redakcijā: Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas 

vieta, datums, laiks un kārtība 

Piedāvājumi atklātā konkursā jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2013.gada 31.janvārim 

plkst.14.00 SIA „Valmieras Namsaimnieks” Semināra ielā 2a, Valmierā, Latvija, LV-4201, SIA 

„Valmieras Namsaimnieks” darba laikā – darba dienās no 8.00 līdz 16.00. 

Piedāvājumus, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikumā norādītā 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma 

iesniedzējam. 

Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu 

aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā 

adresē, uzņemas piegādātājs. 

Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

Piedāvājumus atvērs 2013.gada 31.janvārī plkst.14.00 SIA „Valmieras Namsaimnieks” zālē, 

Semināra ielā 2a, Valmierā. 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas 

iepirkuma komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts personas vārds, uzvārds, 

pārstāvētais uzņēmums (ja dalībnieks pārstāv kādu no pretendentiem) un paraksts. 

Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots iepirkuma komisijas sastāvs. 

Pēc iepirkuma komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts pretendentu saraksts. 

Pēc tam katrs iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 

varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. 

Pēc apliecinājumu parakstīšanas iepirkuma komisija atver pretendentu piedāvājumus to 

iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu 

piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikumā norādītajam piedāvājuma vērtēšanas kritērijam un visi 

iepirkuma komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma oriģināliem. 

Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē un lēmumu par atklāta konkursa uzvarētāju pieņem 

slēgtās sēdēs.  

Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. 


