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 Iepirkumu komisija informē, ka atklāta konkursa „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā” 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 2018. gada 13. februārim 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 2018. gada 20. februārim 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 2018. gada 13. februārī 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 2018. gada 20. februārī 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,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

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, 
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uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

atzīmi ”Piedāvājums atklātam konkursam 

„Energoefektivitātes paaugstināšana 

Ventspils novada Zūru pamatskolā”, 

(identifikācijas nr. VND 2018/2). 

e. ”Neatvērt līdz 2018. gada 13. 

februārim plkst. 10:00”. 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

atzīmi ”Piedāvājums atklātam 

konkursam „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Ventspils novada 

Zūru pamatskolā”, (identifikācijas 

nr. VND 2018/2). 

e.  ”Neatvērt līdz 2018. gada 20. 

februārim plkst. 10:00”. 

4.  
8.2.1. Pretendenta iepriekšējo darbības gadu 

laikā finanšu apgrozījumam būvniecības 

jomā katrā no iepriekšējiem trīs gadiem 

(2015., 2016. un 2017.) jābūt vismaz 

500 000 EUR (pieci simti tūkstoši), 

neieskaitot PVN. 

8.2.1. Pretendenta iepriekšējo darbības 

gadu laikā vidējam gada finanšu 

apgrozījumam būvniecības jomā par 

iepriekšējiem trīs gadiem (2015., 2016. un 

2017.) jābūt vismaz 500 000 EUR (pieci 

simti tūkstoši), neieskaitot PVN. 

5.  
8.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

(2013., 2014., 2015., 2016., un 2017. gads) 
laikā kā galvenais būvuzņēmējs ir veicis 

būvdarbus vismaz 3 (trīs) jaunbūves vai 

pārbūves būvdarbu līgumos, kur katra 

līguma summa ir ne mazāka kā 500 000 

EUR (pieci simti tūkstoši euro) bez PVN un 

kur katrā līgumā: 

a) veikti būvdarbi ēkā un vismaz viena no 

ēkām, kurā ir veikti būvdarbi, ir publiska 

ēka; 

b) veikti fasādes siltumizolācijas izbūves 

darbi vismaz 300 m2 platībā. 

c) veikti apkures un ventilācija sistēmu 

montāžas darbi, kuru ietvaros uzstādīti 

gaisa apstrādes agregāti; 

d) veikti ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu būvdarbi vismaz 500 m; 

e) vismaz vienā no līgumiem veikti 

teritorijas labiekārtošanas darbi un ieklāts 

bruģa segums vismaz 400 m2 platībā;  

f) veikti elektroapgādes tīklu būvdarbi; 

g) par visu 8.3.1. punkta apakšpunktos 

norādīto būvdarbu izpildi ir saņēmis 

pozitīvas pasūtītāja, ar kuru bijis noslēgts 

līgums par atsauksmē minēto darbu 

veikšanu, atsauksmes. 

8.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu (2013., 2014., 2015., 2016., un 2017. 

gads) laikā kā galvenais būvuzņēmējs ir 

veicis būvdarbus vismaz 2 (divos) 

jaunbūves vai pārbūves būvdarbu līgumos, 

kur katra līguma summa ir ne mazāka kā 

250 000 EUR (divi simti piecdesmit 

tūkstoši euro) bez PVN un kur katrā 

līgumā: 

a) veikti būvdarbi ēkā un vismaz viena no 

ēkām, kurā ir veikti būvdarbi, ir 

publiska ēka; 

b) veikti fasādes siltumizolācijas izbūves 

darbi vismaz 300 m2 platībā. 

c) veikti apkures un ventilācija sistēmu 

montāžas darbi, kuru ietvaros uzstādīti 

gaisa apstrādes agregāti; 

d) veikti elektroapgādes tīklu būvdarbi; 

e) vismaz vienā no līgumiem veikti 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

būvdarbi vismaz 500 m; 

f) vismaz vienā no līgumiem veikti 

teritorijas labiekārtošanas darbi un 

ieklāts bruģa segums vismaz 400 m2 

platībā;  

g) par visu 8.3.1. punkta apakšpunktos 

norādīto būvdarbu izpildi ir saņēmis 

pozitīvas pasūtītāja, ar kuru bijis 

noslēgts līgums par atsauksmē minēto 

darbu veikšanu, atsauksmes. 

 

 

 

   

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   M. Dadzis 


