GROZĪJUMI Nr.1
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

JAHTOTĀJU SERVISA ĒKAS BŪVNIECĪBA
ID Nr.: SOP 2018/04 Interreg/ESTLAT55
NOLIKUMĀ
Iepirkuma komisija vienojas veikt šādus grozījumus Iepirkuma procedūras „Jahtotāju servisa
ēkas būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2018/04 Interreg/ESTLAT55, turpmāk tekstā
– Iepirkums, nolikumā, turpmāk tekstā - Nolikums:

1.

Grozīt Nolikuma 1.8.7.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„1.8.7.1. attiecībā visiem Būvdarbu izpildes rezultātiem – vismaz 36 (trīsdesmit seši)
mēneši, skaitot no dienas, kad ēka pieņemta ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas
Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”.”
2.

Grozīt Nolikuma 1.10.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„1.10.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 14.septembrim plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV-4033,
piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam
šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam, un par to pilnu
atbildību uzņemas iesniedzējs. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.”
3.

Grozīt Nolikuma 1.10.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„1.10.3. Piedāvājumi tiks atvērti Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā,
Salacgrīvas nov., LV-4033, 2018.gada 14.septembrī plkst. 10.00.Piedāvājumu atvēršana ir
atklāta.”
4.

Grozīt Nolikuma 1.11.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„1.11.6. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē vai iepakojumā, uz kura jānorāda:
Salacgrīvas ostas pārvaldes
Iepirkuma komisijai
Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV-4033
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr.
(fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.)
Piedāvājums iepirkumam
„Jahtotāju servisa ēkas būvniecība”
(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2018/04 Interreg/ESTLAT55)
Neatvērt līdz 2018.gada 14.septembrim, plkst. 10:00”
5.

Precizēt Nolikuma 3.2.punkta “Iesniedzamie dokumenti” (2.kolonna) numerāciju,
3.1.13.punktu (2.kolonnas pēdējā rindā) nosakot secīgi kā 3.2.13.punktu.

6.

Ņemot vērā Nolikuma 7.5.3.punkta apakšpunktus un Nolikuma 11.pielikuma
„Iepirkuma līguma projekts” 14.punktu, precizēt Nolikuma 3.1.14. un
3.2.13.punktus, izsakot tos šādā redakcijā:

„3.1.14. Pretendentam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā jānodrošina
iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas
(bez PVN).”
un
„3.2.13. Sniegt bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai
apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīga veikt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu
Latvijas Republikā rakstisku apliecinājumu, ka 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma
līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā pirms Būvdarbu uzsākšanas, tā izsniegs līguma
saistību izpildes garantiju 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas.”

