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Izdarīt atklāta konkursa „ Iekštelpu būvdarbu veikšana Silenes pamatskolas vienkāršotā 

atjaunošanā” nolikumā (apstiprināts 2015.gada 20.aprīlī, protokols Nr.15) šādus grozījumus: 

 1.Izteikt nolikumā 6.1.punktu šādā redakcijā: 

 „6.1.Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 29.maijam, plkst.15:00, 

piedāvājumus iesniedzot personīgi Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista ielā 9, Silene, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads,  2.kab., darba dienās: pirmdienās no plkst. 9:30
 
līdz 

plkst.12:00
 
un no plkst. 12:30 līdz plkst.17:30, otrdienās – ceturtdienās no plkst. 8:30.

 
līdz 

plkst.12:00
 
un no plkst. 12:30 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst.8:30.

 
līdz plkst.12:00

 
un no 

plkst. 12:30 līdz plkst.15:00, vai atsūtot pa pastu uz adresi Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas 

pagasts Daugavpils novads, Latvija, LV-5470. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu Skrudalienas 

pagasta pārvaldes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir 

saņemts. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot 6.3.punktā minētos gadījumos ( 

ar grozījumiem, kas izdarīt 12.05.2015.)” 

 

 2.Izteikt nolikumā 6.2.punktu šādā redakcijā: 

 

„6.2.Tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs rīko piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmi. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 29.maijā, plkst.15:00 
  

Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista iela 9, 2.stāvs, 1.kabinets. Piedāvājumu atvēršana ir 

atklāta. 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 (ar grozījumiem, kas izdarīt 

12.05.2015.)” 

 

3.Izteikt nolikumā 14.5 punktu šādā redakcijā 

„14.5. Ja Nolikuma Tehniskā specifikācijās (A pielikums) ir norādīti materiāli, iekārtas un 

izstrādājumi, Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājuma Tehniskajā specifikācijā 

ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā Lokālās tāmes pozīcijā norādot 

apzīmējumu “EKVIVALENTS”. Par ekvivalentu Pasūtītājs uzskatīs tikai materiālu (iekārtas vai 

izstrādājumu), kuram CE marķējuma kodā, vai ekspluatācijas īpašības deklarācijā, vai iekārta 

pasē   ietvertie parametri ir precīzi tādi paši kā Tehniskās specifikācijās  norādītie vai labāki, ko 

Pretendents pierāda, piestādot pamatojošos dokumentus (CE marķējuma sertifikāts, 

ekspluatācijas īpašību deklarācija, iekārtu pase) parametru salīdzināšanai. Informācijā obligāti ir 

jānorāda, kurai tāmes pozīcijai tiek piedāvāts ekvivalents. Ja informācija par ekvivalenta 

produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 

2002.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

 

2.Izteikt nolikuma tehniskajā specifikācijā WC telpu remonts 1.stāvs 7.1. punktu šādā 

redakcijā: 



„KANĀLU VENTILATORU D=125 MM MONTĀŽA AR GOFRU LIKŠANU. 

NEPIECIEŠAMA VENTILĀTORU JAUDA 90 m
3
/h UZ 1 KLOZETPODU.”  

           

3. Izteikt nolikuma tehniskajā specifikācijā WC telpu remonts 2.stāvs 7.1. punktu šādā 

redakcijā: 

„KANĀLU VENTILATORU D=125 MM MONTĀŽA AR GOFRU LIKŠANU. 

NEPIECIEŠAMA VENTILĀTORU JAUDA 90 m
3
/h UZ 1 KLOZETPODU.”  

 

4. Izteikt nolikuma tehniskajā specifikācijā WC telpu remonts 3.stāvs 7.1. punktu šādā 

redakcijā: 

„KANĀLU VENTILATORU D=125 MM MONTĀŽA AR GOFRU LIKŠANU. 

NEPIECIEŠAMA VENTILĀTORU JAUDA 90 m
3
/h UZ 1 KLOZETPODU.” 

 

  

 

 


