
 
 

Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2020.gada 27.janvāra  

Iepirkuma komisijas lēmumu 

GROZĪJUMI 

Atklāta konkursa 

“Par elektroinstalāciju materiālu piegādi” 

Identifikācijas Nr.RS/2019/57 

NOLIKUMĀ 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Par elektroinstalāciju materiālu piegādi” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.RS/2019/57) Iepirkuma komisijas 2020.gada 27.janvāra lēmumu, izdarīt 

atklāta konkursa “Par elektroinstalāciju materiālu piegādi” (Identifikācijas Nr.RS/2019/57) 

nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Visā nolikuma tekstā skaitļus un vārdus „2020.gada 03.februāris plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „2020.gada 13.februāris plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā. 

 

2. Nolikuma 13.3.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

“13.3. Tehniskajā specifikācijā norādīto prognozēto piegāžu apjomu Pasūtītājs ir tiesīgs 

grozīt Līgumā noteiktajā kārtībā.” 

 

3. Nolikuma pielikuma Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts” 1.2.punkts tiek izteikts šādā 

redakcijā: 

“1.2.Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā mainīt Preču kopējo apjomu ne vairāk kā 

par 30% no Līguma 1.pielikumā norādītā Preču kopējā apjoma.” 

 

4. Nolikuma pielikuma Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts” 2.1.punkts tiek izteikts šādā 

redakcijā: 

“2.1. Šis Līgums tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu, tas stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi 

un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.” 

 

5. Nolikuma pielikuma Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts” 4.1.punkts tiek šādā redakcijā: 

“4.1.Preču piegāde notiek pa daļām saskaņā ar Preces pasūtījumu, ko veic Pasūtītāja 

pilnvarotā persona, kas norādīta Līguma 8.1.1. apakšpunktā (turpmāk – Pasūtītāja 

pilnvarotā persona), nosūtot Izpildītājam pasūtījumu (turpmāk - Pasūtījums) uz Izpildītāja 

pilnvarotās personas e-pasta adresi, norādot Preces daudzumu, piegādes vietu, piegādes 

termiņu, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā, un citu nepieciešamo informāciju.” 
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6. Nolikuma pielikuma Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts” 4.11.punkts tiek izteikts šādā 

redakcijā: 

“4.11. Izbeidzot līgumu saskaņā ar 4.10. punktu, Piegādātājam ir pienākums pēc 

Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma 30 (trīsdesmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem 

izvest Preci no Pasūtītāja teritorijas.” 

 

7. Nolikuma pielikuma Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts” 5.3.1.punkts tiek izteikts šādā 

redakcijā: 

“5.3.1. piegādātās Preces  atbilstību  līguma  5.1.punkta prasībām;” 

 

8. Nolikuma pielikuma Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts” 6.5.punkts tiek izteikts šādā 

redakcijā: 

“6.5. Preces piegādes termiņa kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas 

pārsniedz Līguma 4.1.punktā norādīto Preču piegādes termiņu, izņemot laiku, kādā 

Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda Preču atbilstību, līdz brīdim, kad Līgumā 

norādītās Pušu pilnvarotās personas ir abpusēji parakstījušas pavadzīmi par Preču 

piegādi.” 

 

9. Nolikuma pielikuma Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts” 4.1.punkts tiek izteikts šādā 

redakcijā: 

“6.6. Ja Izpildītājs Preci nepiegādā ilgāk par 20 (divdesmit) dienām no Līguma 

4.1.punktā noteiktā piegādes termiņa vai  atsakās  no  piegādes, Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusēji izbeigt līgumu.” 

 

10. Tiek izslēgts nolikuma pielikuma Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts” 6.14.punkts.  

 

11. Nolikuma 1.pielikums “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” tiek izteikts jaunā redakcijā. 

 

12. Nolikuma 3.pielikuma “FINANŠU PIEDĀVĀJUMS” pielikums (*detalizēts finanšu 

piedāvājums ar cenu katrai pozīcijai) tiek izteikts jaunā redakcijā.  

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      K.Meiberga 

 

 

 

 

 

 


