
SIA “RŪPE” 
 Reģ. Nr.  53203000201 

Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301  Tālrunis: 64381089 
E-pasts info@rupe.lv 

 

 
 
 

Grozījumi iepirkuma  
“Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē””  

(ID Nr.: RUPE-02/2018) dokumentācijā 
 
 

Pamatojoties uz SIA “Rūpe” iepirkuma komisijas lēmumu (2018. gada 12. 
aprīļa protokols Nr.2), ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras “Būvdarbi 
būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Alūksnē”” (ID Nr. RUPE-02/2018) nolikumā: 
 

1. Tiek grozīts Nolikuma 6.1.2. punkts, izsakot to šādā redakcijā: 
“Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 03. maijam, 
plkst.14:00 Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, piedāvājumus 
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski, izmantojot 
drošu elektronisko parakstu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā 
norādītajā adresē/ elektroniskā e-pasta adresē līdz šajā punktā minētajam 
termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Ja Pretendents atsauc 
savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs 
atdod iesniegto piedāvājumu neatvērtā veidā Pretendentam.” 
 

2. Tiek grozīts Nolikuma 6.1.3. punkts, izsakot to šādā redakcijā: 
“Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Rūpe”, Brūža ielā 6, Alūksnē, LV-4301, telpās 
2018. gada 03. maijā plkst. 14:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.” 
 

3. Tiek grozīts Nolikuma 6.3.8. punkta e apakšpunkts, izsakot to šādā redakcijā: 
“e. atzīmi “Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Būvdarbi būvprojektiem 
“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Alūksnē”, iepirkuma identifikācijas Nr.RUPE-02/2018. Neatvērt 
līdz 2018. gada 03. maijam, plkst.14:00”.” 
 

4. Tiek grozīts Nolikuma 6.3.9. punkta c apakšpunkts, izsakot to šādā redakcijā: 
“c. atzīmi “Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Būvdarbi būvprojektiem 
“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Alūksnē”, iepirkuma identifikācijas Nr.RUPE-02/2018”. 
Neatvērt līdz 2018. gada 03. maijam, plkst.14:00.” 
 

5. Tiek precizēts Nolikuma 7.1. punkta b apakšpunkts, izsakot to šādā redakcijā: 



 

“b. par iepirkuma 2. daļu EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši euro) apmērā.” 
 

6. Tiek grozīts Nolikuma 8. punkts, izsakot to šādā redakcijā: 
 “Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā 
arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 
 
8.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta 
saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 
 
8.2. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā 
dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 
atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm 
pārsniedz 150 EUR. 
 
Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem 
Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 
informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku 
datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās 
datu aktualizācijas datumā. 
 
8.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai 
vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 
 
8.4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), 
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības 
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība); 

b. Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents 
balstās; 

c. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības.” 

 
7. Tiek papildināts Nolikuma 9.1.3. punkts ar e apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “e. Darba aizsardzības koordinatoram ir pamatlīmeņa zināšanas darba   
      aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētās darba aizsardzības zināšanas   
      būvniecībā vai iegūta pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība darba  
      aizsardzības jomā.” 
 

8. Tiek izteikts Nolikuma 9.3.3.5. punkts šādā redakcijā: 
 “9.3.3.5. darba aizsardzības koordinatoru.” 
 

9. Tiek izteikts Nolikuma 9.3.3.9. punkts šādā redakcijā: 
 “9.3.3.9. darba aizsardzības koordinatoru.” 
 

10. Tiek izteikts Nolikuma 9.3.5. punkts šādā redakcijā: 
“9.3.5. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un 
balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām 



 

Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija 
atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, 
ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. Ja Pretendents balstās uz citu personu 
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, Pretendentam jāpierāda 
Pasūtītājam, ka Pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi. Pretendentam un 
personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, jābūt 
solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. 
 
Tas neizslēdz iespējas pretendentam iesniegt citus līdzvērtīgus pierādījumus 
Pasūtītājam, kas apliecina, ka Pretendents un Persona, uz kuras finanšu 
iespējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par Līguma izpildi.” 
 

11. Tiek izteikts Nolikuma 10. punkts šādā redakcijā: 
 “10. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, 
kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.  
 

10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 
10.1.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši 

veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu 
dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar Kvalifikācijas 
dokumentiem (par katru iepirkuma daļu). 

 
10.1.2. Dokumentus, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā 

arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu 
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma 
procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu 
personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, 
kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības 
biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz 
dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt 
attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 
iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 
dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 
amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
10.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (par katru daļu atsevišķi) 
10.2.1. Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai 

izziņas kopija, kas apliecina, ka ārvalsts Pretendents, Persona (t.sk. 
apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, un 
apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, ir reģistrēts 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz 
ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) ārvalstī reģistrēto 
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem 
(atrodas pastāvīga dzīves vieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem 
personu apvienības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīga dzīves 
vieta) dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)). 

 



 

10.2.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības 
dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu 
apvienība), vai apakšuzņēmēja un citu personu (Personas, uz kuru 
iespējām Pretendents balstās) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas 
reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas 
licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās 
valsts1  normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, 
licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

 
10.2.3. Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents 

balstās, vidējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvniecības darbiem 
atbilstoši Nolikuma 9.2.1.punktam par darbības iepriekšējiem trīs 
gadiem. Jaundibinātiem uzņēmumiem/uzņēmumiem, kas tirgū darbojas 
mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.  

 
Tas neizslēdz iespējas pretendentam iesniegt citus līdzvērtīgus 
pierādījumus Pasūtītājam, kas apliecina, ka Pretendents un Persona, uz 
kuras finanšu iespējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību 
par Līguma izpildi. 

 
10.2.4. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), 

uz kuru iespējām Pretendents balstās, pēdējos piecos gados veikto 
būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvniecības darbu un būvdarbu 
saraksta veidnei (D3 pielikums), un pasūtītāju atsauksmes par to, vai 
visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā 
kvalitātē, kā arī Būvatļaujas kopija un akts par objekta pieņemšanu 
ekspluatācijā. Veikto būvniecības darbu un būvdarbu sarakstā 
Pretendents norāda tikai tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, 
kas apliecina Nolikuma 9.3.1., 9.3.2.punktos prasīto pieredzi. 
Jaundibinātiem uzņēmumiem/uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk 
par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

 
10.2.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta 

veidnei (D4 pielikums). 
 
10.2.6. Par Nolikuma 9.3.3.2. – 9.3.3.4.punktā un 9.3.3.7., 9.3.3.8.punktā 

norādīto speciālistu sertifikāta esību un to derīguma termiņu Pasūtītājs 
pārliecināsies publiskajās datubāzēs. Attiecībā uz projektu vadītāju 
(attiecas uz iepirkuma 1. un 2.daļu) jāiesniedz augstākās izglītības 
inženierzinātnēs apliecinoša dokumenta kopija, savukārt attiecībā uz 
darba aizsardzības koordinatoru(attiecas uz iepirkuma 1. un 2.daļu) 
jāiesniedz attiecīgās izglītības apliecinošu dokumenta kopija. 

 
Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka 
attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par 
to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas 
prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā 

                     
1 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 



 

un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne 
vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai 
deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas 
institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī 
atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 
 

10.2.7. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums 
saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums) 
un pasūtītāja atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši 
attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Par Pretendenta 
piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda tikai tādu informāciju 
par veiktajiem darbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.3.apakšpunktā 
norādīto speciālistiem prasīto pieredzi. Atsauksmei jāsatur informācija, 
kas apliecina atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai. Ja 
pievienotajā atsauksmē, kas apliecina piedāvātā speciālista pieredzi, nav 
minēts konkrēts speciālists, Pretendentam ir jāiesniedz citus dokumentus 
speciālistu pieredzes apliecināšanai, piemēram, saistību raksta kopijas, 
būvdarbu žurnālu kopijas, akti par objekta nodošanu ekspluatācijā vai 
citi būvniecības procesa dokumenti.  

 
10.2.8. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties 

uz apakšuzņēmēju vai citu Personu (Persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikācijas 
atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver: 
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvniecības darbu aprakstu 

atbilstoši Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents 
balstās, nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D6 
pielikums); 

b. (1) Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuru 
iespējām Pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei 
(D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo 
būvniecības darbu sarakstā norādītos Būvniecības darbus un/vai 
nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos 
resursus un/vai (2) Pretendenta un Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma 
līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma 
līguma izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas 
apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti), gadījumā, ja ar 
Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums. Ja Pretendents balstās uz 
citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām iepirkuma 
līguma izpildei, tad papildus iepriekš minētajam pretendentam 
jāiesniedz dokumenti, kas pierāda Pretendenta un personas, uz kuras 
saimnieciskajām un finansiālajām iespējam tas balstās, solidāru 
atbildību par iepirkuma līguma izpildi; 

c. dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu 
neattiecināmību uz Personu (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuru iespējām 
Pretendents balstās; 



 

d. (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas 
reģistrācijas apliecības, izziņas vai cita dokumenta kopija vai 
oriģināls, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 
iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā un joprojām darbojas, ja šādu reģistrāciju attiecīgās valsts 
normatīvie akti paredz, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. 
apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma 
dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus 
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu (t.sk. 
apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma 
procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 
dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 
amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
Tas neizslēdz iespējas pretendentam iesniegt citus līdzvērtīgus 
pierādījumus Pasūtītājam, kas apliecina, ka Pretendents un Persona, 
uz kuras finanšu iespējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru 
atbildību par Līguma izpildi. 

 
10.2.9. Pretendentam piedāvājumā jānorāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras 

Pretendents nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visi paredzamie 
apakšuzņēmēji, aizpildot Visu apakšuzņēmēju un tiem nododamo 
būvniecības darbu saraksta veidni (D6 pielikums). Piedāvājumam 
jāpievieno apakšuzņēmēju aizpildītu un parakstītu 
Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuru iespējām Pretendents 
balstās/Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidni (D7 pielikums). Būvdarbu 
kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā 
iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par 
saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu 
likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša 
ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir 
citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā 
apakšuzņēmējā. 

 
10.2.10.Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases 
prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 
procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par 
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu 
un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru 
personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, 
kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 
10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība 
iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par 
katru tās dalībnieku. Sagatavot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 
dokumentu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto 



 

rīku https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=lv, kā 
arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS 
Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587). 

 
10.2.11. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 

procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja 
tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. 

 
10.2.12. Izziņas un citus dokumentus, kurus normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems 
un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 
dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 
dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus 
mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs 
nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

 
10.2.13. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā var prasīt, lai 

Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina 
atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasīs tādus 
dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās 
datubāzēs. 

 
12. Tiek precizēts darba devēja sociālais nodoklis un tas ir 24,09 % (Nolikuma 

D8 pielikumā (Finanšu piedāvājuma tāmēs)). 
 

13. Nolikuma D8 pielikumā (Finanšu piedāvājuma tāmēs, 1. iepirkuma daļai) 
darbu apjoma pozīcijas vārdus “Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana 
aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar 
projektēto kanalizāciju” aizstāt ar vārdiem “Esošo sakaru un elektro kabeļu 
ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai 
ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju” 

 
14. Nolikuma D8 pielikumā (Finanšu piedāvājuma tāmēs, 2. iepirkuma daļai) 

darbu apjoma pozīcijas vārdus “Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana 
aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar 
projektēto ūdensvadu” aizstāt ar vārdiem “Esošo sakaru un elektro kabeļu 
ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai 
ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu” 
 

15. Tiek precizētas Nolikuma D8 pielikumā (Finanšu piedāvājuma tāmēs) 
sekojošas darbu apjomu pozīcijas šādā redakcijā (1. iepirkuma daļai): 

 Lokālā tāme Nr.1-2 „KSS-1 (Merķeļa ielā) (1.Kārta)” tāmes pozīcijā 
Nr.2: 

2 

Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa  Q-4  
l/s, H-10,6 m,  P-1,5 kW 3f.,  (piemēram: 
SEG.40.15.2.50B vai ekvivalents) 
uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi 
un pieslēgumu SCADA sistēmai 

kompl 2 

 Lokālā tāme Nr.2-3 „KSS-2 (Helēnas) (2.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.2: 



 

2 

Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa  Q-3  
l/s, H-5,7 m,  P-0,9 kW 3f.,  (piemēram: 
SEG.40.09.2.50B vai ekvivalents ) 
uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi 
un pieslēgumu SCADA sistēmai 

kompl 2 

 Lokālā tāme Nr.3-3 „KSS-3 (Kr. Barona) (3.Kārta)” tāmes pozīcijā 
Nr.2: 

2 

Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa  Q-2  
l/s, H-5,5 m,  P-0,9 kW 3f.,  (piemēram: 
SEG.40.09.2.50B vai ekvivalents) 
uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi 
un pieslēgumu SCADA sistēmai 

kompl 2 

 Lokālā tāme Nr.5-2 „KSS-4 (Šķūņu) (5.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.2: 

2 

Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa  Q-2  
l/s, H-7,1 m,  P-0,9 kW 3f.,  (piemēram: 
SEG.40.09.2.50B vai ekvivalents) 
uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi 
un pieslēgumu SCADA sistēmai 

kompl 2 

 
16. Tiek precizētas Nolikuma D8 pielikumā (Finanšu piedāvājuma tāmēs) 

sekojošas darbu apjomu pozīcijas šādā redakcijā (2. iepirkuma daļai): 
 Lokālā tāme Nr.1-1 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, 

Merķeļa ielā (1.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.5 un Nr.13: 

5 
Esošā asfalta h-8cm  noņemšana, 
tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km 
uz pasūtītāja atbērtni)  

m2 569,0 

13 
Esošā asfalta h-8cm  noņemšana, 
tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km 
uz pasūtītāja atbērtni)  

m2 86,0 

 Lokālā tāme Nr.3-1 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, 
Gulbenes ielā (3.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.5: 

5 
Esošā asfalta h-8cm  noņemšana, 
tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km 
uz pasūtītāja atbērtni)  

m2 477,0 

 Lokāla tāme Nr.3-2  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Kr. 
Barona ielā (3.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.7: 

7 
Esošā asfalta h-8cm  noņemšana, 
tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km 
uz pasūtītāja atbērtni)  

m2 152,0 

 Lokālā Tam Nr.3-3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, 
Pilsētas bulvārī (3.Kārta) tāmes pozīcijā Nr.1 un Nr.2: 

1 

Ūdensvada caurules PE100 RC/PP 
SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP 
aizsargslāni  izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m 
ar beztranšejas metodi, t.k. darba un 
pieņemšanas būvbedres un ar 
caurdūrumu saistītie darbi 

m 97,00 



 

2 

Ūdensvada caurules PE100 RC/PP 
SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP 
aizsargslāni izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m ar 
beztranšejas metodi, t.k. darba un 
pieņemšanas būvbedres un ar 
caurdūrumu saistītie darbi 

m 109,50 

 
17. Tiek precizēts Nolikuma C pielikuma: Iepirkuma līguma projekts, 13.5. 

punkts šādā redakcijā: 
 

“13.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 15.5.1.-15.5.3.punktā  
     minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu  
    10% apmērā no Līguma summas.” 

 
18. Visā Nolikuma dokumentācijā vārdus “vai analogs” aizstāj ar vārdiem “vai 

ekvivalents”. 
 


