
 
 

Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada vidusskolu 

rekonstrukcijas būvdarbiem” (identifikācijas Nr. RNP 2013/15) nolikumā  

2013.gada 29.augustā veikto  

GROZĪJUMU TEKSTS 

 

1) 3.4.punkts izteikts jaunajā redakcija:  

„3.4. Pakalpojumu sniegšanas termiņš. 

3.4.1. Pakalpojumu sniegšanas termiņš – līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai attiecīgajā 

būvobjektā un būvju nodošanai ekspluatācijā.  

3.4.2. Paredzamais līguma izpildes laiks:  

3.4.2.1. iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 un/vai daļā Nr.2 un/vai daļā Nr.3 un/vai daļā Nr.4 – 

10 (desmit) mēneši no būvdarbu uzsākšanas attiecīgajā objektā; 

3.4.2.2. iepirkuma priekšmeta daļā Nr.5 – 16 (sešpadsmit) mēneši no būvdarbu uzsākšanas.”; 

2) 4.1.2.punktā vārdi „līdz 2013.gada 9.septembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem „līdz 

2013.gada 16.septembrim plkst.10-00”; 

3) 4.2.8.punkta „d” apakšpunktā teikums „Neatvērt līdz 2013.gada 9.septembrim plkst.10-00.” 

aizstāts ar teikumu „Neatvērt līdz 2013.gada 16.septembrim plkst.10-00.”; 

4)  6.3.1.punkts izteikts jaunajā redakcijā:  

„6.3.1. Pretendents pēdējo triju gadu laikā (2010-2012. un 2013.) ir veicis sabiedrisko ēku 

rekonstrukcijas vai būvniecības uzraudzību ar līdzīgiem būvdarbu apjomiem (objekti nodoti 

ekspluatācijā). Par līdzīgiem šī apakšpunkta izpratnē uzskatāmi tehniskajos projektos un 

vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā paredzētajiem būvdarbu veidiem līdzīgie 

būvdarbu veidi, ja to uzraudzības pakalpojums sniegts par līdzīgu kopējo cenu, kas nav 

mazāka par pretendenta piedāvāto šajā iepirkuma procedūrā.”;   

5) 6.3.2.1.apakšpunktā vārdi „ar līdzīgu kopējo cenu, kas nav mazāka par paredzēto būvdarbu 

kopējās cenas ½  daļu” aizstāti ar vārdiem „ja to uzraudzības pakalpojums sniegts par līdzīgu 

kopējo cenu, kas nav mazāka par pretendenta piedāvāto šajā iepirkuma procedūrā”;   

6) 9.1.punktā pirmais teikums: „Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par 

kādu tiks sniegts pakalpojums (pakalpojuma kopējā cena), kā arī visu pozīciju izmaksas” 

aizstāts ar teikumu: „Finanšu piedāvājumā jānorāda vienības cena (iepirkuma priekšmeta daļā 

Nr.2 un daļā Nr.5 vienības cena jānorāda katrai apakšsadaļai), daļas kopējā cena bez PVN, 

izmaksu pozīciju cena ar PVN un pakalpojuma kopējā cena”; 

7) 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 2.3.punkts izteikts jaunajā redakcijā: 

 „2.3. Būvuzraudzību plānots veikt līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai katrā objektā, un tieši: 

iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 un/vai daļā Nr.2 un/vai daļā Nr.3 un/vai daļā Nr.4 –             

10 (desmit) mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas, iepirkuma priekšmeta daļā Nr.5 –            

16 (sešpadsmit) mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas.”; 

8) 2.pielikuma „Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne” 2.punkta „a” apakšpunkts pēc vārdiem 

„par kopējo cenu:” papildināts ar vārdiem „˂iepirkuma priekšmeta daļas numurs, 

nosaukums˃ –”, kā arī papildināts ar teikumu „(Ja pretendents iesniedz piedāvājumu par 

vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, tad pieteikumā jānorāda piedāvātā pakalpojuma cena 

katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi)”; 

9) 2.pielikuma „Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne” 2.punkta „b” apakšpunktā skaitlis un 

vārds „9.pielikumam” aizstāts ar skaitli un vārdu „10.pielikumam”. 

  

 


