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Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Būvprojektu, lokalpl ānojuma 

izstrādes, autoruzraudzības un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu nodrošināšana 
Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām” (iepirkuma identifik ācijas Nr. LPR/2015/9) 

nolikumā 
(Iepirkumu komisijas 2015.gada 28.oktobra sēde Nr.2) 

 
Iepirkumu komisija nolemj izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa 
„Būvprojektu, lokalplānojuma izstrādes, autoruzraudzības un ģeotehniskās izpētes 
pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.LPR/2015/9) 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 16.novembrim plkst. 10.00. Uz aploksnes 
jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: Atklātam konkursam „Būvprojektu, 
lokālplānojuma izstrādes, autoruzraudzības un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu 
nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. 
LPR/2015/9), neatvērt līdz 2015.gada 16.novembrim 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 
16.novembrim 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 
16.novembrī 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 16.novembrim plkst. 10:00.”  
 
5. Izteikt Konkursa nolikuma 6.3.1.apakšpuktu šādā redakcijā: 
“6.3.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, bet ja Pretendents ir nodibināts vēlāk, tā 
darbības periodā, jābūt pieredzei līdzīgo pakalpojumu sniegšanā- pretendents ir izstrādājis 
vismaz 3 (trīs) ielas rekonstrukcijas būvprojektus, katrs no kuriem ietver šādu komunikāciju 
rekonstrukciju: ūdensvads, sadzīves kanalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas, lietus 
ūdens kanalizācija. Pretendentam jānorāda tikai pilnībā izstrādātie un būvvaldē akceptētie 
būvprojekti. Par pretendenta izstrādātiem un būvvaldē akceptētiem būvprojektiem 
pretendentam jāaizpilda zemāk šajā punktā pievienotā tabula un jāpievieno vismaz 3 (trīs) 
pasūtītāja pozitīvās atsauksmes.” 
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6. Izteikt Konkursa nolikuma 7.5.apakšpuktu šādā redakcijā: 
7.5. Pretendents ir tiesīgs piedāvājumā iekļaut dokumentu kopijas. Ja pretendents iesniedz 
dokumentu kopijas, tam jāievēro nolikuma 5.7.apakšpunktā paredzētā dokumentu 
noformēšanas kārtība. 
 
7. Papildināt Konkursa nolikuma 15.3.apakšpuktu ar teikumiem šādā redakcijā: 
“Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 
zemāko cenu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja 
nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja 
nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.” 
 
8. Izteikt Konkursa nolikuma 17.6.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Iepirkuma līgumu (izņemot autoruzraudzības līgumus) izpildes laiks ir 4 (četri) mēneši, bet 
ne ilgāk, kā līdz 2016.gada 25.aprīlim.” 
 
9. Izslēgt no Konkursa nolikuma 2.pielikuma “CURRICULUM VITAE (CV) FORMA” 
tabulu: 
 
“VALODAS : 
Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji.  
Valoda Zināšanu līmenis 

Runāt prasme Rakstīt prasme Lasīt prasme 
    

” 
 
10. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.iepirkuma priekšmeta 
daļas 9.punktu šādā redakcijā: 

“9. Pasūtījuma izpildes termiņš: 
Lokālplānojuma izstrāde ir jāveic 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas 
dienas, bet ne ilgāk kā līdz 25.04.2016. Ja lokālplānojums tiks nodots vai visi tā trūkumi tiks 
novērsti vēlāk, Pasūtītājs ir tiesīgs to nepieņemt.” 
 
11. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.iepirkuma priekšmeta 
daļas 1.4.punktu šādā redakcijā: 
“1.4. Pakalpojums pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē ir jānodrošina 4 (četru) mēnešu laikā no 
līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 25.aprīlim. Ja Pakalpojums tiks 
nodots vai visi tā trūkumi tiks novērsti vēlāk, Pasūtītājs ir tiesīgs to nepieņemt.” 

12. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.iepirkuma priekšmeta 
daļas 5.punktu šādā redakcijā: 

“5.Būvprojekta izstrādes termiņš 
4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 25.aprīlim. Ja 
darbs tiks nodots vai visi tā trūkumi tiks novērsti vēlāk, Pasūtītājs ir tiesīgs to nepieņemt.” 
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13. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.iepirkuma priekšmeta 
daļas pirmās un otrās tabulas 5.1.punktu “Projektēšanas ilgums” šādā redakcijā: 

“4 (četru) mēnešu laikā, bet ne ilgāk, kā līdz 2016.gada 25.aprīlim.” 

14. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 5.iepirkuma priekšmeta 
daļas 13.punktu “Būvprojekta izstrādes termiņš” šādā redakcijā: 

“4 (četru) mēnešu laikā, bet ne ilgāk, kā līdz 2016.gada 25.aprīlim.” 

15. Aizstāt Konkursa nolikuma 4.pielikumā “Tehniskā specifikācija” burtus un ciparus “LBN 
005-99” ar burtiem un cipariem “LBN 005-15” un burtus un ciparus “LBN 202-01” ar burtiem 
un cipariem “LBN 202-15”. 

16. Izteikt Konkursa nolikuma 6.pielikuma “Līguma projekts” 2.1.punktu šādā redakcijā: 

“2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas PAKALPOJUMU uzsākt uzreiz pēc Līguma parakstīšanas un 
nodrošināt 4 (četru) mēnešu laikā, bet ne ilgāk, kā līdz 2016.gada 25.aprīlim.” 
 
17. Izteikt Konkursa nolikuma 7.pielikuma “Līgumu projekti” līgumprojekta 3.iepirkuma 
priekšmeta daļai 3.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
“3.1.12. Veicot līgumā paredzētos darbus, Izpildītājs izmanto savu darba spēku un 
tehniskos līdzekļus, kā arī vajadzības gadījumā piesaista citus konsultantus, bet pilnībā atbild 
par autoruzraudzības darbu būvobjektos. Pasūtītāja līdzekļi autoruzraudzības veikšanā netiek 
izmantoti. 
3.1.12.1. Izpildītāja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkumā „Būvprojektu, lokālplānojuma izstrādes, 
autoruzraudzības un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas 
reģiona pašvaldībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2015/9) prasībām, Izpildītājs var 
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt šādu apakšuzņēmēju 
nomaiņai, ja pastāv kaut viens no nosacījumiem: 
3.1.12.1.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kas 
attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 
3.1.12.1.2. 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; 
3.1.12.1.3. 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. 
3.1.12.2. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
20% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka (uz kuriem neattiecas Līguma 
3.1.12.1.apakšpunkta 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 
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Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas 
nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Līguma 3.1.12.1.3.apakšpunkta noteikumus. 
3.1.12.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 
apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad 
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.” 
 
18. Izteikt Konkursa nolikuma 7.pielikuma “Līgumu projekti” līgumprojekta 4.iepirkuma 
priekšmeta daļai 3.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“3.1.11. Veicot līgumā paredzētos darbus, Izpildītājs izmanto savu darba spēku un 
tehniskos līdzekļus, kā arī vajadzības gadījumā piesaista citus konsultantus, bet pilnībā atbild 
par autoruzraudzības darbu Objektā. 
3.1.11.1. Izpildītāja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma „Būvprojektu, lokālplānojuma izstrādes, 
autoruzraudzības un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas 
reģiona pašvaldībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2015/9) prasībām, Izpildītājs var 
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt šādu apakšuzņēmēju 
nomaiņai, ja pastāv kaut viens no nosacījumiem: 
3.1.11.1.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kas 
attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 
3.1.11.1.2. 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; 
3.1.11.1.3. 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. 
3.1.11.2. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
20% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka (uz kuriem neattiecas Līguma 
3.1.11.1.apakšpunkta 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 3.1.11.1.3.apakšpunkta noteikumus. 
3.1.11.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 
apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad 
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.” 
 
19. Papildināt Konkursa nolikuma 7.pielikuma “Līgumu projekti” līgumprojektu 5.iepirkuma 
priekšmeta daļai ar 4.9., 4.10., 4.11. un 4.12.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“4.9. Izpildītāja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību iepirkuma „Būvprojektu, lokālplānojuma izstrādes, autoruzraudzības 
un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona 
pašvaldībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2015/9) prasībām, Izpildītājs var nomainīt 
tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt šādu apakšuzņēmēju nomaiņai, ja 
pastāv kaut viens no nosacījumiem: 
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4.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 
Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 
4.9.2. 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; 
4.9.3. 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. 
4.10. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no 
kopējās Līguma vērtības vai lielāka (uz kuriem neattiecas Līguma 4.9.apakšpunkta 
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 4.9.3.apakšpunkta noteikumus. 
4.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 
apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad 
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
4.12. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos 
aktos.” 
 
 
 
 


