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Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Katalogu, brošūru, karšu, 

biļešu un reprezentatīvo materiālu izgatavošanas pakalpojumi” (iepirkuma 
identifik ācijas Nr. LPR/2015/3) nolikumā 

 
2015.gada 18.martā 
 
Iepirkumu komisija nolemj izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Katalogu, 
brošūru, karšu, biļešu un reprezentatīvo materiālu izgatavošanas pakalpojumi” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.LPR/2015/3) 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 2015.gada 7.aprīlim plkst. 10.00. Uz aploksnes jānorāda: 
pretendenta nosaukums, adrese, norāde: Atklātam konkursam „Katalogu, brošūru, karšu, 
biļešu un reprezentatīvo materiālu izgatavošanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. 
LPR/2015/3), neatvērt līdz 2015.gada 7.aprīlim plkst. 10.00.” 
 
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 2015.gada 7.aprīlim 
plkst. 10.00, aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 3.1. 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 - 2015.gada 
7.aprīlim plkst. 10:00, Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 
Daugavpils, LV-5401.” 
 
4. Izteikt Konkursa nolikuma 5.9.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„5.9. Piedāvājumu Pretendents iesniedz personīgi šī Nolikuma 3.1.punktā norādītajā vietā un 
termiņā vai nosūta pa pastu uz Nolikuma 3.1. punktā minēto adresi, nodrošinot, lai 
piedāvājums tiktu saņemts ne vēlāk kā līdz 2015.gada 7.aprīlim plkst. 10:00.” 
 
5. Izteikt Konkursa nolikuma 7.11.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„7.11. Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem var izdarīt 
grozījumus konkursa nolikumā. Ja Iepirkuma komisija izdarīja grozījumus iepirkuma 
dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie 
dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma 
procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam 
publicēšanai.” 
 
6. Izteikt Konkursa nolikuma 9.1.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„9.1. Uz pretendentu, grupas dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai 
personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) attiecas kaut viens no 
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Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā minētajiem 
nosacījumiem; uz pretendenta piesaistītajām personām, uz kuru iespējām balstās pretendents, 
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, vai tādiem pretendenta 
piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās 
iepirkuma līguma vērtības vai vairāk, attiecas kaut viens no Publisko iepirkumu likuma 
391.panta pirmajā daļā 2., 3., 4., 5., 6.punktā minētajiem nosacījumiem. 
Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja: 
9.1.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko 
iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem 
pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 
9.1.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 391.panta 
pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.” 
 
7. Izteikt Konkursa nolikuma 9.4.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt 
pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses 
dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai 
personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai 
personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo 
vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līguma noteikumos paredzētās tiesības 
vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, izņemot gadījumu, kad no 
dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. Pasūtītājs pirms pretendenta 
izslēgšanas izskata jautājumu, cik būtisks pārkāpums tika pieļauts līguma vai vispārīgās 
vienošanās izpildē, no kā Pasūtītājs vienpusēji atkāpies, kā arī slēdzamā iepirkuma līguma 
neizpildes risku.” 
 
8. Izteikt Konkursa nolikuma 14.3.5.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„14.3.5. Komisija saskaņā ar Nolikuma 9.2. un 9.3.apakšpunktu pārbauda vai uz pretendentu, 
grupas dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), personālsabiedrības biedru (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391.panta 
pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā minētie nosacījumi un vai uz pretendenta piesaistītajām 
personām, uz kuru iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
nolikuma prasībām, vai tādiem pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai vairāk, neattiecas 
Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6.punktā minētie nosacījumi.” 
 
9. Izteikt Konkursa nolikuma 14.3.7.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„14.3.7. Pārbaudot vai uz pretendentu, grupas dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu 
apvienība), personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), uz 
pretendenta piesaistītajām personām, uz kuru iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu, ka 
tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, vai tādiem pretendenta piesaistītajiem 
apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības vai vairāk, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 5.punkta 
nosacījumi, atkarībā no pārbaudes rezultātiem 
14.3.7.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka 
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
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esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam un 14.3.7.apakšpunktā norādītajām personām nav 
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 
14.3.7.2. informē pretendentu par to, ka tam vai 14.3.7.apakšpunktā norādītajām personām ir 
konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 
kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas 
apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam vai tā norādītajām personām 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu 
izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības 
izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas 
saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais 
apliecinājums nav iesniegts, Komisija pretendentu izslēdz no dalības konkursā.” 
 
 
10. Izteikt Konkursa nolikuma 14.3.10.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„14.3.10. Ja pārbaudes rezultātā Komisija konstatē, ka uz pretendentu, grupas dalībnieku (ja 
piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība) attiecas kaut viens no Publisko iepirkumu likuma 391.panta 
pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā minētajiem nosacījumiem (ievērojot Nolikuma 
14.3.7.apakšpunta kārtību), vai nolikuma 9.4.apakšpunkta nosacījums, vai uz pretendenta 
piesaistītajām personām, uz kuru iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, vai tādiem pretendenta piesaistītajiem 
apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības vai vairāk, attiecas kaut viens no Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 
2., 3., 4., 5., 6.punktā minētajiem nosacījumiem (ievērojot Nolikuma 14.3.7.apakšpunta 
kārtību), komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursā un tā piedāvājumu tālāk 
neizskata.” 
 
11. Izteikt Konkursa nolikuma 6.pielikuma „Līguma projekts” 4.8. un 4.9.apakšpuktu šādā 
redakcijā: 
„4.8. IZPILDĪTĀJA apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkumā, IZPILDĪTĀJS var nomainīt tikai ar 
PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt šādu apakšuzņēmēju nomaiņai, 
ja pastāv kaut viens no nosacījumiem: 
4.8.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 
piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 
4.8.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām IZPILDĪTĀJS ir balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, un 
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu IZPILDĪTĀJS 
atsaucies, apliecinot savu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām; 
4.8.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā 
minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, 
PASŪTĪTĀJS piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu 
likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par 
apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts PASŪTĪTĀJAM. 
4.9. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% 
no kopējās Līguma vērtības vai lielāka (uz kuriem neattiecas Līguma 4.8.apakšpunkta 
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nosacījumi) nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku 
iesaistīšanu Līguma izpildē, ja IZPILDĪTĀJS par to paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis 
PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja 
iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna 
apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas 
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas 
nosacījumi, ko PASŪTĪTĀJS pārbauda, ievērojot Līguma 4.8.3.apakšpunkta noteikumus.” 
 
12. Izteikt Konkursa nolikuma 6.pielikuma „Līguma projekts” 7.4., 7.5. un 7.6.apakšpuktu 
šādā redakcijā: 
„7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 
7.5. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par 
veikto PAKALPOJUMU kvalitāti. 
7.6. Noteikto termiņu, par kuriem Puses ir vienojušās saskaņā ar šī Līguma 3.3.apakšpunktu, 
neievērošanas gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 
3.1.punktā norādītās Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 
10% no Līguma 3.1. punktā norādītās summas.”  
 
 


