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Komisija nolēma veikt grozījumus Atklāta konkursa nolikumā: 

1.Izteikt Atklāta konkursa nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

11. Piedāvājuma nodrošinājums 
11.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts: 
11.1.5. 5.daļai – EUR 1 100 (viens tūkstotis viens simts euro) apmērā. 

 

2.Izteikt Atklāta konkursa nolikuma 12.1.6. punktu šādā redakcijā: 

12.1.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstoši 

nolikuma 12.punkta noteikumiem vai saskaņā ar Nolikuma noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

3.Papildināt Atklāta konkursa nolikuma 16.9. punktu ar pēdējo teikumu šādā 

redakcijā: 

„... Attiecīgi Pretendentam nav jāiesniedz Bankas apliecinājums, ja netiek paredzēta 

priekšapmaksa.” 

4.Izteikts Atklāta konkursa nolikuma 9.1. punktu šādā redakcijā: 

9.1.Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam, līdz 2014.gada 6.oktobrim, plkst.10:00, 

Ventspils Tehnikumā, Lielā ielā 7, Ventspilī, 2.stāvā sekretāres kabinetā, darba laikā 

no plkst. 9:00 līdz 16:30, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00. 

 

5.Izteikt Atklāta konkursa nolikuma 10.1.punktu šādā redakcijā: 



10.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Ventspils Tehnikuma, Lielā ielā 7, Ventspilī, 

2.stāvā 11.kabinetā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir 

2014.gada 6.oktobrī, plkst. 10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

6.Izteikt Atklāta konkursa nolikuma 15.3. punkta pēdējo apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

- Neatvērt līdz 2014.gada 6.oktobrim, plkst. 10:00.  

7.Izteikt Tehniskajās specifikācijās 2.daļas 51.punktu šādā redakcijā: 

2. daļa- Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā virtuves iekārtu un aprīkojuma 

(CPV kods: 39314000-6 (Rūpnieciskais aprīkojums virtuvei)) piegāde, uzstādīšana, 

personāla apmācība un garantijas apkalpošana 

51 Ēdienu izsniegšanas 

lete 

Kompl. 1 Ēdienu izsniegšanas lete. Izga-

tavota no nerūsējošā tērauda ar 

vienu salaiduma vietu. Apakšā 

plauktiņi. Komplektā ar nerūsē-

jošā tērauda plauktiņiem ar stik-

la aizsargu. Virsmā iestrādātas 

pozīcijas nr. 52, 53, 54, 

55.Galda virsma un priekšpuse -  

plastikāts U630 ST15 - Lime 

Green (līmēts uz 15 mm saplāk-

šņa, malas eļļotas ar lineļļu), vai 

analogs. 

 

8.Izteikt Līguma projekta 10.1. punktu un 10.2. punktu šādā redakcijā: 

10.1. Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas nokavējuma dienu, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā 

no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no līguma summas. 

10.2. Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par 

Preci, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu (0,5% piecas 

desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. 

9.Izteikts Līguma projekta 12.4.1. punktu šādā redakcijā: 

12.4.1. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes spējas garantiju 15 

(piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. 

10.Izteikt Līguma projekta 12.7. punktu šādā redakcijā: 



12.7. Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10 % apmērā no 

Līguma summas. 

 

Ventspils Tehnikuma  

Direktores p.i. I.Burceva 

 


