
1 

 

INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2017/138/AK 

 NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 17.01.2018. 
 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 17.01.2018. ir veikusi grozījumus 

atklāta konkursa „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana LLU centrālajai mācību auditorijai ERAF 

projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros”, id.Nr. LLU/2017/138/AK 

nolikumā.  
 

Konkursa nolikumā tika veikti sekojoši grozījumi: 
 

1. Nolikuma 1.daļas 1.2.punkta 1.2.2.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: 

1.2.2. Komisija: iepirkumu veic ar 2018.gada 15.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. – 13/1 „Par 

iepirkuma komisijas izveidošanu” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija). 

 

2. Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: 

1.3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 14.februārim plkst.10.00. 

 

3. Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.3.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: 

1.3.3. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta 18.kabinetā, Lielajā ielā 2 (aiz 

pils), Jelgavā, 2018.gada 14.februārī plkst.10.00 pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

izņemot PIL 68.panta septītajā daļā un MK noteikumu Nr.107 13.punktā minētos gadījumus. PIL 

68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā komisija rīkojas saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 

14.punktu. 

 

4. Nolikuma 1.daļas 1.4.punkta 1.4.2.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: 

1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā 

Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs. Pretendenti ar 

nolikumu var iepazīties un lejupielādēt līdz 2018.gada 14.februārim, plkst. 10:00. 

 

5. Nolikuma 1.daļas 1.5.punkta 1.5.2.7.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: 

1.5.2.7. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā 

spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu 

prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta 

piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu 

dokumenta kopiju. 

 

6. Nolikuma 5.daļas 5.1.punkta 5.1.4.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: 

5.1.4. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendentam ir pienākums 

aizpildīt Nolikumam pievienoto Apakšuzņēmēju saraksta formu (Pielikums Nr.2). Apakšuzņēmēju 

sarakstā pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei 

nododamās iepirkuma līguma daļas, to aprakstu un apjomu procentos no kopējās līgumcenas un 

atbildības sadalījumu. Papildus iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, 

kas noslēgta starp pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei. Apakšuzņēmēja 

sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajai 

daļai.  

 Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz 

pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, 

vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

 

7. Nolikuma 5.daļas 5.1.punkts papildināts ar 5.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

5.1.6. Piegādātāji, kas apvienojušies personu apvienībā un iesniegušo kopīgu Piedāvājumu, visi kopā 

ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir 

izpildāmas visiem personu apvienības dalībniekiem kopā, izņemot nolikuma 5.1.2.punktu, kas 

ir izpildāms katram personu apvienības dalībniekam atsevišķi.  
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8. Nolikuma 5.daļas 5.1.punkts papildināts ar 5.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

5.1.7. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad personu apvienība iesniedz apliecinājumu, ka 

gadījumā, ja personu apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā konkursā, 10 (desmit) darba dienu 

laikā personu apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai 

komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība 

vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums 

Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek 

uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.  

 

9. Nolikuma 7.daļas 7.2.punkts papildināts un izteikts šādā redakcijā: 

7.2. Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam ar 

viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma 

prasībām un Tehniskajai specifikācijai. Vērtējot viszemāko cenu, iepirkumu komisija ņems vērā 

attiecīgajā daļā pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

 

10. Nolikuma 7.daļas 7.6.punkta 7.6.4.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: 

7.6.4. Ja pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

iepirkumu komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam 

Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlas Piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas ir 

nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir 

nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu 

apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu 

apvienības dalībnieku). Ja neviens no Pretendentiem nav nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas 

biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre vai 

arī tādi ir abi Pretendenti, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.  

 

11. Nolikuma 8.daļa papildināta ar 8.8.punktu šādā redakcijā: 

8.8. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un 

apakšuzņēmēju piesaiste, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 62.panta tiesiskajam 

regulējumam.  

 

12. Nolikuma 8.daļa papildināta ar 8.9.punktu šādā redakcijā: 

8.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Pretendenta (Piegādātāja) 

personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.  

 

13. Nolikuma 8.daļa papildināta ar 8.10.punktu šādā redakcijā: 

8.10. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Iepirkuma līguma grozījumus atbilstoši PIL 61.pantā  noteiktajam.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


