
 

Grozījumi Nr.1 atklāta konkursa „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 
pārbūve” (id. nr. SOP 2016/02 EJZF) nolikumā. 

Salacgrīva, 2016.gada 08.jūlijā. 

Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkumu komisijas 2016.gada 08.jūlija sēdē ir 
apstiprinājusi sekojošus grozījumus atklātā konkursa nolikumā “Salacgrīvas ostas 
zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”, ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF nolikumā:  

 

1. Izteikt nolikuma 8.7. punktu sekojošā redakcijā: 

 

8.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

a. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), 
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja 
piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un 
to veicamais darbu apjoms ir vienāds vai lielāks par 10 (desmit) 
procentiem no kopējā iepirkuma līguma vērtības. 

 
2. Izteikt nolikuma 10.5.10. punktu sekojošā redakcijā: 

 

10.5.10. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās 
uz apakšuzņēmēju vai citu Personu iespējām, un to veicamais darbu apjoms 
ir vienāds vai lielāks par 10 (desmit) procentiem no kopējā iepirkuma 
līguma vērtības, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst 
Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:  

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši 
Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums), 

b. (1) apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 
Apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt 
Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai 
nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus 
un/vai (2) Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas 
pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie 
resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek 
nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 
noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 

d. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz 

kuru iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, 
kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt 
apakšuzņēmēju / Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, iepirkuma 
procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas 
apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
3. Veikt grozījumus Tehniskajā projektā (B Pielikums): 

3.1. 3. sējumā precizējot UKT darbu daudzumu saraksts.  
3.2. 3. sējums papildināts ar rasējumiem UKT-7, UKT-8, UKT-9. 
3.3. 5. sējumā tiek precizēta tāmes Nr.1-4, pārdēvējot to par Nr.1-4i. 

 


