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Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Par tiesību piešķiršanu 
sabiedriska transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos vietējas 

nozīmes maršrutos”, iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2011/14, nolikumā 
 
2012.gada 19.aprīlī 

 
Izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriska 
transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2011/14, nolikumā (turpmāk – Konkursa nolikums) 
šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt Konkursa nolikuma 3.1.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.1. Atklāta konkursa (turpmāk tekstā “Konkursa”) nolikumā norādītajā vietā un laikā 
pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa nolikumā norādītajā veidā. 
Piedāvājumi jāiesniedz Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 
Daugavpils LV- 5401, nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemts Latgales plānošanas 
reģiona Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 2.jūlijam plkst. 10:00. Piedāvājums 
tiek iesniegts personīgi šī punkta norādītajā vietā un termiņā vai nosūtīs pa pastu.” 
 
2. Izteikt Konkursa nolikuma 3.3.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā 
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums 
tiktu saņemts Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 
2.jūlijam plkst. 10:00, aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 5.7.punktā norādītai 
informācijai un papildu norādei - “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”. 
 
3. Izteikt Konkursa nolikuma 3.7.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.7. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus atvēršanas sanāksmē - 2012.gada 
2.jūlijā plkst. 10:00, Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 
Daugavpils, LV 5401.” 

 
4. Izteikt Konkursa nolikuma 5.7.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„5.7. Piedāvājuma oriģinālu un kopiju Pretendents iesaiņo kopā un iesniedz aizlīmētā 
aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste). 
Ja aploksne (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, 
kaste) ar piedāvājumu nav aizlīmēta vai nav noformēta atbilstoši Nolikumā minētajām 
prasībām, piedāvājums netiek vērtēts. Uz aploksnes jānorāda: pretendenta nosaukums, 
adrese, norāde: Atklātam konkursam „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. LPR/2011/14), neatvērt līdz 2012.gada 2.jūlijam plkst. 10.00”. 
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5. Izteikt Konkursa nolikuma 15.1.6.2.3.apakšpuktu šādā redakcijā: 
 

„15.1.6.2.3. gadījumā, ja Pretendenta rīcībā nav 15.1.6.2.1. vai 
15.1.6.2.2.apakšpunktā norādīto dokumentu, tas var apliecināt savu atbilstību, 
iesniedzot parakstītu apliecinājumu par kvalitātes vadības sistēmas atbilstību 
nolikuma 15.1.6.1.apakšpunkta prasībām. Šajā gadījumā, tam obligāti jāpievieno 
arī sekojošie dokumenti: 
 
- Dokumentēta kārtība, kura paredz uzņēmuma iekšējo un ārējo dokumentu 
izveidošanu, apstiprināšanu, apriti un saglābšanu; 
- Dokuments, kurš atspoguļo konkrēta uzņēmuma kvalitātes politiku un mērķus, 
kvalitātes vadības principus un ieviešanas plānu; 
- Dokumentēta kārtība, kura paredz rīcību neatbilstošā pakalpojuma rašanās 
gadījumā; 
- Dokumentēta kārtība, kura paredz rīcību konstatēto problēmu gadījumā 
(korektīvās darbības) un rīcību iespējamo problēmu gadījumā (preventīvas 
darbības); 
- Dokumentēta iekšējā audita kārtība; 
- Iekšējo auditu plāns un dokumentēti pēdējā iekšējā audita rezultāti; 
- Dokuments, kurā, kvalitātes vadības ietvaros, tiek atspoguļota darbības rezultātu 
(mērķu sasniegšanas) analīze un tālākās attīstības plāns (piemēram, vadības 
pārskats par iepriekšējo periodu); 
- Dokumentēta grāmatvedības dokumentu sagatavošanas, sakārtošanas un 
uzglabāšanas dokumentēta kārtība; 
- Dokumentēta kārtība, kura paredz personāla, kura darbs ir tieši saistīts ar 
pakalpojuma sniegšanu, kvalifikācijas prasības, kā arī uzņēmuma rīcību 
kvalifikācijas paaugstināšanai; 
- Dokumentētas prasības darba videi; 
- Darba aizsardzības sistēmas apraksts un dokumentu, kuri apliecina darba 
aizsardzības pasākumu īstenošanu, kopijas; 
- Dokuments, kas apliecina, ka uzņēmuma notiek pastāvīga pakalpojuma 
kvalitātes uzlabošana un komunikācijas ar klientiem veicināšana; 
- Dokumentēta kārtība, kura nosaka monitoringa un mērīšanas iekārtu vadību. 
- Dokumentēta kārtība, kura nosaka iepirkšanas procesu uzņēmumā. 

 
6. Papildināt Konkursa nolikumu ar 15.1.6.2.4.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„15.1.6.2.4.  nolikuma 15.1.6.2.3. apakšpunktā paredzētajā gadījumā, pasūtītājs ir tiesīgs, 
piesaistot ekspertus vai patstāvīgi,  iepriekš sazinoties ar pretendentu, veikt kvalitātes 
vadības sistēmas nodrošināšanas saskaņā ar nolikuma 15.1.6.1.apakšpunkta prasībām 
atbilstības pārbaudi uzņēmumā. Pretendents nav tiesīgs atteikt pasūtītājam veikt šādu 
pārbaudi, kā arī pārbaudes laikā tam jāpiestāda pasūtītājam visi nepieciešamie dokumenti.” 
 
7. Papildināt nolikuma 16.2.apakšpunkta tabulu ar rindu šādā redakcijā: 
„ 

14. Ja pakalpojumu nodrošināšanā pretendents ir 
paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, 
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pretendents pats nodrošinās pakalpojumu ne 
mazāk kā 50 % no attiecīgās iepirkuma 
priekšmeta daļas maršrutu skaita. 
 

” 
8. Papildināt nolikuma 2.pielikuma („Tehniskā specifikācija”) I, II un III iepirkuma 
priekšmeta daļas 1.punkta „Pakalpojuma (pasūtījuma) apjoms” ar teikumu šādā redakcijā: 
 
„Ja pakalpojumu nodrošināšanā pretendents ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, 
pretendentam pašam jānodrošina pakalpojums ne mazāk kā 50 % no attiecīgās iepirkuma 
priekšmeta daļas maršrutu skaita.” 
 
 
 


