Grozījumi atklāta konkursa “Piena ielas pārbūve” nolikumā:
1. Veikt grozījumus Nolikums 6.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī,
Mālpils novadā, LV-2152, kancelejā, iesniedzot tos līdz 2018. gada 9. janvārim, plkst. 10:15
personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas pilnu
atbildību par to, ka piedāvājums tiks nogādāts šajā punktā norādītajā adresē līdz norādītajam
termiņam.”
2. Veikt grozījumus Nolikums 6.3.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“6.3. Piedāvājumi tiks atvērti Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā,
Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 9.janvārī, plkst. 10:15, izņemot Publisko iepirkumu
likuma (turpmāk – PIL) 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Gadījumā, ja iesniegts
iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas konkursa nolikumā, tad pasūtītājs savā
tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver
iesniegtos piedāvājumus, bet rīkojas atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā
noteiktajai kārtībai.”
3. Izteikt 11.2.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:
“11.2.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2012.gada līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir pieredze ielu vai ceļu ar asfaltbetona segumu pārbūves, atjaunošanas vai
jaunbūves būvdarbu veikšanā, – tas ir sekmīgi izpildījis (objekts nodots ekspluatācijā) vismaz
2 (divus) ielu vai ceļu ar asfaltbetona segumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu
līgumus, kur katra līguma ietvaros ir veikta asfaltbetona ieklāšana ar būvniecības darbu apjomu
ne mazāku kā 4000m2 (četri tūkstoši kvadrātmetri).”
4. Veikt izmaiņas Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” izpildāmo darbu
pozīcijās Nr.6., Nr.37, Nr.38, Nr.39 un Nr.40, izsakot jaunā redakcijā:
Nr.p.
k.

Izpildāmie darbi

Mērvienīb
Darba
a
daudzums

Sagatavošanas darbi
6
37
38
39
40

Esošo caurteku demontāža
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana
Horizontālais apzīmējums Nr. 920 (plastikāts)
Horizontālais apzīmējums Nr. 922 (plastikāts)
Horizontālais apzīmējums Nr. 923 (plastikāts)
Horizontālais apzīmējums Nr. 929 (plastikāts)

t.m.

20

t.m.
t.m.
t.m.
m²

20
683,4
50
4,7

5. Papildināt Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija” ar izpildāmo darbu
apjomiem meliorācijas sistēmas pārbūvei šādā redakcijā:
“Meliorācijas sistēmas pārbūves darbi”
Nr.
p.k.

Darba nosaukums

Mērvien.

Daudzums

1

2

3

4

1
2
3
4

Darba nosaukums
Esošo atrakto drenu aiztamponēšana
Ģeorežģa TENAX LBP 440 klājuma ierīkošana zem
ceļa segas (pik. 06+10 un 07+60)
Materiāli
Aizbāžņi SMT d-50 mm
Ģeorežģis TENAX LBO 440 (vai analogs)

gb

18,00

m2

73,00

gb
m2

18,00
80,00

6. Labot Nolikuma 10. pielikuma “Līguma projekts” 3.2.2. apakšpunktu, izslēdzot
prasību līguma slēgšanas gadījumā iesniegt ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu
vadītāja saistību rakstu un elektroietaišu izbūves darbu vadītāja saistību rakstu,
izteikt Līguma projekta 3.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2.2. bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža,
jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā sagatavots Darbu veikšanas
projekts, kā arī visa Darbu uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija (t.sk., Līguma 6.2.punktā
minētās apdrošināšanas polises, rīkojums par speciālistu norīkošanu, atbildīgā būvdarbu
vadītāja saistību raksts, darba drošības koordinatora izglītību apliecinošs dokuments, būvdarbu
žurnāls), kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami Pasūtītājam, lai būvvalde varētu veikt
būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;”
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