
 

 
 Rīgā 

APSTIPRINĀTS 

ar 2021. gada 30. jūnija  

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Iepirkuma procedūras 

“Telferu apskate, apkope un remonts” 

Identifikācijas Nr.RS/2021/34 

NOLIKUMĀ 

 

Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2021. gada 30. jūnija lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras 

“Telferu apskate, apkope un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2021/34) nolikumā (turpmāk - 

nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Grozīt nolikuma 9.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

“9.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 12. jūlija, plkst.15.20, 

elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas 

pretendenta izvēles iespējas:” 

 

2. Grozīt nolikuma 19.3.4.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

 

“19.3.4. Remonta un/vai apkopes veikšanas laikā izmantoto rezerves daļu, materiālu un agregātu 

izmaksas tiek aprēķinātas Pakalpojuma izpildes laikā, vadoties no saskaņotajiem remonta / apkopju 

darba aktiem, kas noformēti atbilstoši 3.pielikumam. Piedāvātā cena Iekārtu apkopju un/vai 

remontdarbu izpildes ietvaros izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām vai agregātiem 

(piemēram, tehnikas noma) nedrīkst vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) pārsniegt attiecīgā 

materiāla vai rezerves daļas vai agregāta vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves 

daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu objektīvi nevar konstatēt,– no pretendenta ražotāja cenu 

lapā noteiktās cenas. Izpildītājam ir pienākums iesniegt paskaidrojumus, kas pamato cenu 

izcelsmi.” 

 

3. Grozīt nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 8.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

“8. Izpildītājs nodrošina remontam un/vai apkopēm nepieciešamo rezerves daļu un materiālu 

pasūtīšanu bez priekšapmaksas.” 

 

4. Grozīt nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 9.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

“9. Izpildītāja piedāvātā cena Iekārtu remontdarbu un/vai apkopju izpildes ietvaros 

izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām vai agregātiem (piemēram, tehnikas noma) nedrīkst 

vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) pārsniegt attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vai agregāta 

vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu 

objektīvi nevar konstatēt,– no Izpildītāja ražotāja cenu lapā noteiktās cenas. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt paskaidrojumus, kas pamato cenu izcelsmi.” 

 

5. Grozīt nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 2.7.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

“2.7. Izpildītāja piedāvātā cena Iekārtu remontdarbu un/vai apkopes izpildes ietvaros 

izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām vai agregātiem (piemēram, tehnikas noma) nedrīkst 



vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) pārsniegt attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vai agregāta 

vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu 

objektīvi nevar konstatēt,– no ražotāja cenu lapā noteiktās cenas. Izpildītājam ir pienākums iesniegt 

paskaidrojumus, kas pamato cenu izcelsmi.  Papildus Izpildītājs ir tiesīgs Darbu aktā norādīt ar 

materiālu vai rezerves daļu piegādi saistītos izdevumus.” 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                  K.Meiberga 


