
 
„Pirmskolas izglītības iestādes telpu pārbūve 

 un piebūves jaunbūve Tārgales pamatskolas ēkā, 

 Tārgales ciemā, Ventspils novadā”, 

 id.Nr. VND2017/34 

 

 

 

I N F O R M Ā C I J A  P A R  G R O Z Ī J U M I E M  N O L I K U M Ā  
Ventspilī 

 

18.04.2017. Nr. 1.  

 

Par iepirkumu Nr. VND2017/34 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka atklāta konkursa „Pirmskolas izglītības iestādes 

telpu pārbūve un piebūves jaunbūve Tārgales pamatskolas ēkā, Tārgales ciemā, 

Ventspils novadā” nolikumā ir veikti grozījumi, saskaņā ar zemāk norādīto informāciju. 

N.p.

k. 

Nolikuma vecā redakcija Nolikuma Jaunā redakcija 

1.  
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma 

priekšmets ir apvienotā projektēšana, 

autoruzraudzība un būvdarbi pirmskolas 

izglītības iestādes telpu pārbūvei un 

piebūves jaunbūvei Tārgales pamatskolas 

ēkā, Tārgales ciemā, Ventspils novadā 

saskaņā ar Pasūtītāja prasībām (A pielikums 

un B pielikums) (turpmāk – Būvniecība). 

 

 

4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma 

priekšmets ir apvienotā projektēšana, 

autoruzraudzība un būvdarbi pirmskolas 

izglītības iestādes piebūves jaunbūvei, 

Tārgales ciemā, Ventspils novadā 
saskaņā ar Pasūtītāja prasībām (A 

pielikums un B pielikums) (turpmāk – 

Būvniecība). 

 

2.  
6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt 

līdz 2017.gada 3. maijam plkst.10:00 

Ventspils novada domē 10.kab., Skolas ielā 

4, Ventspilī, piedāvājumus iesniedzot 

personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 

sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam 

termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir 

Pasūtītāja īpašums 

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2017.gada 9. maijam 

plkst.10:00 Ventspils novada domē 

10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, 

piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

saņemtam šajā punktā norādītajā adresē 

līdz šajā punktā minētajam termiņam. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja 

īpašums 

3.  
6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2017.gada 3. maijā plkst. 10:00. 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var 

piedalīties pretendenti, kā arī citas personas. 

Pretendents (ja pretendents ir fiziska 

persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu, savukārt, 

pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu 

dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina 

6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2017.gada 9. maijā plkst. 10:00. 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var 

piedalīties pretendenti, kā arī citas 

personas. Pretendents (ja pretendents ir 

fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā 

uzrāda personu apliecinošu dokumentu, 

savukārt, pretendenta pārstāvis - personu 

apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, 



2 

 

tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu. kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo 

pretendentu. 

4.  
6.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi 

”Piedāvājums atklātam konkursam 

„Pirmskolas izglītības iestādes telpu pārbūve 

un piebūves jaunbūve Tārgales pamatskolas 

ēkā, Tārgales ciemā, Ventspils novadā”, 

(identifikācijas nr. VND 2017/34) 

 ”Neatvērt līdz 2017.gada 3.maijam plkst. 

10:00”. 

6.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi 

”Piedāvājums atklātam konkursam 

„Pirmskolas izglītības iestādes telpu 

pārbūve un piebūves jaunbūve Tārgales 

pamatskolas ēkā, Tārgales ciemā, Ventspils 

novadā”, (identifikācijas nr. VND 2017/34) 

 ”Neatvērt līdz 2017.gada 9.maijam plkst. 

10:00”. 

5.  
8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

f) ceļu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu 

vadīšanas jomā 

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

f) “DZĒSTS” 

6.  
8.3.2. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

(2012., 2013., 2014., 2015., un 2016. gads) 

laikā kā galvenais būvuzņēmējs ir veicis 

būvdarbus vismaz 3 (trīs) jaunbūves vai 

pārbūves būvdarbu līgumos, kur katra 

līguma summa ir ne mazāka kā 400 000 

EUR (četri simti tūkstoši euro) bez PVN un 

kur katrā līgumā: 

e) veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un 

katrā no objektiem ieklāts betona bruģa 

segums ar platību ne mazāk kā 200 m2; 

8.3.2. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu (2012., 2013., 2014., 2015., un 2016. 

gads) laikā kā galvenais būvuzņēmējs ir 

veicis būvdarbus vismaz 3 (trīs) jaunbūves 

vai pārbūves būvdarbu līgumos, kur katra 

līguma summa ir ne mazāka kā 400 000 

EUR (četri simti tūkstoši euro) bez PVN un 

kur katrā līgumā: 

e) “DZĒSTS”; 

7.  
8.3.4.5. Ceļu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst 

šādām prasībām: 

a) iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2012., 

2013., 2014., 2015., un 2016. gads) laikā ir 

vadījis bruģa seguma būvdarbus vismaz 3 

(trīs) būvdarbu līgumos, kur katrā veikti 

betona bruģa seguma būvdarbi ar platību ne 

mazāk ka 200 m2; 

b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR 

normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības 

jomā būvdarbu vadīšanā, ārvalstu būvdarbu 

vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai 

cits dokuments attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie tiesību akti) un būvdarbu 

vadītājs atbilst izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

8.3.4.5. “DZĒSTS” 
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profesionālās darbības veikšanai Latvijas 

Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu 

tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs 

iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā 

profesiju reģistrā; 

c) ceļu būvdarbu vadītāja profesionālās 

kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā 

esošiem 

 

 

Nolikuma A pielikuma: Tehniskā specifikācija – izteikt jaunā redakcijā, skatīt failā 

Targale_moduli_pielikumi_laboti 

 

Nolikuma pielikuma B pielikuma: Pasūtītāja prasību pielikumi:  - dzēst 3. punktu - 

“Ventspils novada pašvaldības tehniskie noteikumi” 

 

Nolikuma D3 pielikuma, A punktu „Galveno speciālistu saraksts”  izteikt šādā redakcijā:  

 

Galvenais 

speciālists 

Vārds un 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs 

(visiem 

reglamentēja

mo jomu 

speciālistiem 

un darba 

aizsardzības 

koordinatora

m)  

Profesionālā 

pieredze 

atbilstoši 

Nolikumā 

noteiktajām 

prasībām* 

Statuss 

(Pretendents, 

personāl-

sabiedrības biedrs, 

personu apvienības 

dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs 

(Norādīt statusu) vai 

šo personu 

darbinieks vai 

darba ņēmējs, vai 

darba vai 

uzņēmuma līgums 

tiks noslēgts, ja 

pretendentam tiks 

piešķirtas tiesības 

slēgt iepirkuma 

līgumu (Norādīt 

personas statusu, 

nosaukumu un 

speciālista statusu) 

Arhitekts <…> <…> <…> <…> 

Atbildīgais ēku 

būvdarbu 

vadītājs 

<…> <…> <…> <…> 

Ūdensapgādes 

un kanalizācijas 

sistēmu 

būvdarbu 

<…> <…> <…> <…> 
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vadītājs 

Siltumapgādes 

un ventilācijas 

sistēmu 

būvdarbu 

vadītājs 

<…> <…> <…> <…> 

Elektroietaišu 

izbūves 

būvdarbu 

vadītājs 

<…> <…> <…> <…> 

 

*Pretendentam jānorāda informāciju par veiktajiem darbiem, kas apliecina konkursa nolikuma 8.3.4. 

apakšpunktā prasīto! 

 

 

 

 

 

 

  Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   M. Dadzis 


