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APSTIPRINĀTS 
Iepirkumu komisijas sēdē 

2012.gada 27.novembrī  
Protokols Nr.4 

 
 

Grozījumi 
atklāta konkursa „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas 

Tehnikuma rekonstrukcijai” identifik ācijas Nr. JT 2012/5, nolikumā 
 

 
  

1. Grozīt nolikuma 1.7.1.punktu un izteikt šādā redakcijā: 
 
1.7.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 17.decembrim plkst. 15.00, darba 
laikā (darba dienās plkst. 8:00 – 15:00) Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 
37, Jelgavā, 2.stāvā, 201.kabinetā, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu, vai kurjerpastu. Pasta 
sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. 
Ja piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 
piedāvājumu atvēršanas brīdim, tad komisija neatbild par to, ka informācija būs pieejama līdz 
pretendentu piedāvājumu atvēršanai. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, tad tas tiek atgriezts atpakaļ iesniedzējam neatvērts. Iesniegto 
piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām. 
 
2. Grozīt nolikuma 1.9.1.3.punktu un izteikt šādā redakcijā: 
 
1.9.1.3. atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un 
autoruzraudzība Jelgavas tehnikuma rekonstrukcijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2012/5, 
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2012.gada 17.decembra plkst.15.00”. 
 
3. Grozīt nolikuma 2.1.2.punktu un izteikt šādā redakcijā: 
 
2.1.2. Nolikuma 2.1.1.punktā noteikto tehniskās dokumentācijas (būvprojektu) izstrādes 
termiņš tiek noteikts 60 dienas no projektēšanas līguma noslēgšanas brīža. Ar tehniskās 
dokumentācijas izstrādi saistīto pakalpojumu (autoruzraudzības) veikšanas termiņš - būvdarbu 
veicēja piedāvātais darbu izpildes termiņš, bet ne vēlāk kā 2015.gada 31.augusts.  
 
4. Grozīt nolikuma 4.1.11.punktu un izteikt šādā redakcijā: 
 
4.1.11. Bankas izziņa (oriģināls) adresēta Pasūtītājam, izsniegta ne agrāk kā 2 (divas) nedēļas 
pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas apliecina, ka pretendentam ir pieejami 
finanšu līdzekļi nolikuma 3.6.7.punktā norādītajā apmērā, vai kredītiestādes izdots 
apliecinājums par to, ka kredītiestāde ir gatava piešķirt pretendentam finansējumu konkursa 
nolikuma 3.6.7.punktā noteiktajā apmērā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības.  
 
 
5. Grozīt nolikuma 4.pielikuma „Tehniskais - finanšu piedāvājums” otro teikumu un izteikt 
šādā redakcijā: 
 
Apliecinām, ka būvprojekts tiks izstrādāts un nodots Pasūtītājam ne vēlāk kā 60 dienu laikā 
pēc projektēšanas līguma noslēgšanas. 
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6. Grozīt nolikuma 5.pielikuma „Projektēšanas līgums” 3.8. punktu un izteikt šādā redakcijā: 
 
3.8.Izpildītājs šajā līgumā noteiktos darbus apņemas pabeigt un nodot Pasūtītājam 60 dienu 

laikā no šī līguma noslēgšanas brīža. Par izpildītajiem darbiem Puses paraksta darbu 
pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                   


