APSTIPRINĀTS
Valkas novada domes
Iepirkumu komisijas
2010.gada 27.maija sēdē,
protokols Nr.2

GROZĪJUMI
Atklāta konkursa
Par tiesībām veikt būvdarbus projektā „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa
Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām”
(identifikācijas Nr. VND 2010/4-K/ERAF)

NOLIKUMĀ
1. Nolikuma 1.7.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
1.7.2. Piedāvājumi iesniedzami Valkas novada domē, Valkā, Semināra ielā 29, darba
dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 (pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.
16.00) līdz 2010.gada 28.jūnijam plkst. 1300.
2. Nolikuma 1.10.12.punktu izteikt šādā redakcijā:
1.10.12. Katrs Pretendents, kā galvenais būvuzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu
piedāvājumu.
3. Izslēgt nolikuma 1.10.13.punktu.
4. Nolikuma 2.1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
2.1.4.Tehniskā projekta sadalījums kārtās (posmos) un kārtu (posmu) izbūves kārtība.
Tehniskais projekts ir sadalīts 7 kārtās (posmos). Kārtu izbūve jāveic sekojošā kārtībā:
1.kārta - 5.posms – 780 m;
2.kārta - 6.posms – 682 m;
3.kārta - 7.posms – 306 m;
4.kārta - 4.posms – 910 m;
5.kārta - 3.posms – 1200 m;
6.kārta - 2.posms – 382 m;
7.kārta - 1.posms – 488 m
5. Nolikuma 2.2.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
2.2.4. Kvalitātes nodrošināšanas plāns – plāns atspoguļo pretendenta garantētās iespējas
veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvprojektam, Latvijas Republikā spēkā
esošajiem būvnormatīviem un konkursa nolikumam.
6. Nolikuma 3.1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
3.1.4. Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi
/īstermiņa parādi) saskaņā ar pēdējā auditētā un apstiprinātā gada pārskata rezultātiem
(2008.gada vai 2009.gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir apstiprināts un auditēts
2009.gada pārskats) jābūt ne mazākam par 0,7 (nulle komats septiņi).
7. Nolikuma 3.1.5.punktu izteikt šādā redakcijā:

3.1.5. Pretendentam būvdarbu priekšfinansēšanai jābūt pieejamai kredītlīnijai vai citiem
brīviem finanšu resursiem šādā apmērā:
3.1.5.1.vismaz 50 % apjomā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN), ja netiek paredzēts
avansa maksājums;
3.1.5.2. vismaz 40 % apjomā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN), ja tiek paredzēts
avanss līdz 10%.
3.1.5.3. vismaz 30 % apjomā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN), ja avanss tiek
paredzēts 10-20%.
Pievienot finanšu resursu īpašnieka apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo
līdzekļu nodošanu Pretendenta rīcībā.
8. Nolikuma 3.1.6.punktu izteikt šādā redakcijā:
3.1.6.Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un strādā atbilstoša kvalitātes pārvaldības
sistēma.
9. Nolikuma 3.1.9.punktu izteikt šādā redakcijā:
3.1.9. Būvdarbu vadītājiem (speciālo būvdarbu vadītājiem, tajā skaitā, ceļu,
elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājiem) pēdējo 5 (piecu) gadu
laikā ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze tādu būvdarbu vadīšanā, kas līdzīgi nolikumā
paredzētiem darbiem un to apliecina attiecīgo būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšana
vismaz 3 (trijos) objektos.
10. Nolikuma 4.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
11. Apstiprināt papildus darbu daudzumu sarakstu (pielikumā).
12. Papildināt nolikumu ar 2.5.2.3.punktu šādā redakcijā:
2.5.2.3.Tāmēs pasūtītāja rezerve jāparedz 5% apmērā. Pasūtītāja rezerve izmantojama
tikai to darbu veikšanai, kas atklājušies darbu izpildes laikā un ko Pretendents, iesniedzot
piedāvājumu, objektīvi nevarēja paredzēt vai gadījumos, kad atklājušies būtiski trūkumi
tehniskajā projektā, ko pirms darbu uzsākšanas objektīvi nevarēja konstatēt. Pasūtītāja
rezervi izmantot drīkstēs tikai pēc iepriekšējas rakstiskas darbu apjomu saskaņošanas un
kuru nepieciešamību ar parakstu apstiprina autoruzraugs, būvuzņēmējs, būvuzraugs un
pasūtītājs. Ja kaut viena no minētajām personām nepiekrīt darbiem, ko paredzēts
apmaksāt no pasūtītāja rezerves, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts slēdziena sniegšanai.
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E.Pormeistere

4.pielikums
Informācija par pretendentam pieejamajiem resursiem

Izpildītāja bāzes atrašanās vieta (adrese)

-

Asfaltbetona rūpnīcas, kura nodrošina
asfaltēšanas darbus, kas attiecas uz iepirkuma
priekšmetu, tehniskais raksturojums, t.sk.
ražība, kā arī tās atrašanās vieta un plānotās attīstības perspektīvas*

Izpildītāja rīcībā esošo iekārtu, transporta
vienību uzskaitījums darbu veikšanai, kuri
nepieciešami līgumā minēto darbu izpildei.

-

Izpildītāja paredzētais darbos iesaistītais
personāla skaits, atbilstoši līguma darbu
apjomam.

-

*Gadījumā, ja asfaltbetona rūpnīca neatrodas
pretendenta īpašumā, vai tas nav tiesību
turētājs uz to, iesniegt asfalta piegādātāja
apliecinājumu par asfalta piegādi.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Piedāvājumu
nosaukums:

iesniedzējas

sabiedrības

z.v.

