
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 

 

11.07.2017. Nr. 2.  

 

Par iepirkumu Nr. VND2017/44 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka atklāta konkursa „ Nekustamā īpašuma “Tirgus” 

teritorijas labiekārtošana, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” nolikumā ir 

veikti grozījumi, saskaņā ar zemāk norādīto informāciju. 

N.p.

k. 

Nolikuma vecā redakcija Nolikuma Jaunā redakcija 

1.  
6.1.2.Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt 

līdz 2017. gada 06. jūlijam 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 2017. gada 25. jūlijam 

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. 
 

2.  
6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2017. gada 2017. gada 06. jūlijā 

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 tā tiesības 

pārstāvēt attiecīgo pretendentu. 

6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2017. gada 25. jūlijā 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 tā tiesības pārstāvēt attiecīgo 

pretendentu. 

3.  
6.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas 

numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas 

numuru (ja Pretendents ir juridiska 

persona vai personālsabiedrība) vai 

personas kodu (ja Pretendents ir fiziska 

persona) un adresi,  

6.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas 

numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas 

numuru (ja Pretendents ir juridiska 

persona vai personālsabiedrība) vai 

personas kodu (ja Pretendents ir fiziska 

persona) un adresi,  



d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

atzīmi ”Piedāvājums atklātam 

konkursam „Nekustamā īpašuma 

“Tirgus” teritorijas labiekārtošana, 

Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā”, (identifikācijas nr. 

VND 2017/44). 

e. ” Neatvērt līdz 2017. gada 06. jūlijam 

plkst. 10:00”. 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

atzīmi ”Piedāvājums atklātam 

konkursam „Nekustamā īpašuma 

“Tirgus” teritorijas labiekārtošana, 

Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā”, (identifikācijas nr. 

VND 2017/44). ”Neatvērt līdz 2017. 

gada 25. jūlijam plkst. 10:00”. 

 

Izmaiņas darbu apjomos: 

1. Lokālā tāmē Nr.3-1 pozīcija 10. “Metāla elementa montāža” apjoms-  “0,313 t”. 
 

 

 

 

 

   

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                     M. Dadzis 


