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id. nr. CSDD 2017/77

Iepirkuma komisija ir izdarījusi šādas izmaiņas Nolikumā:
1)

Nolikuma 1.5.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā:
“1.5.1.
piedāvājumu iesniedz vai piegādā CSDD, S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079, līdz
2018.gada 7.martam plkst.10.00”.

2)

Nolikuma 1.5.4.punkts ir izteikts jaunā redakcijā:
“1.5.4.
Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta 2018.gada 7.martā plkst.10.00, CSDD Rīgā,
S.Eizenšteina ielā 6;”.

3)

Nolikuma 1.6.2.punkts (Piedāvājuma nodrošinājums var būt) papildināts ar 1.6.2.3.punktu:
“1.6.2.3.naudas summas iemaksa ar norādi “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā CSDD 2017/77”
šādā pasūtītāja kontā: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV1079; PVN reģ. Nr. LV 40003345734; Vienotais reģ. Nr. 40003345734; AS Citadele banka, kods:
PARXLV22; Konta Nr. LV75PARX0000118181018.

4) Nolikuma 1.6.6.2.punkts ir izteikts jaunā redakcijā:
“1.6.6.2. līdz dienai, kad pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;”
5)

Nolikuma 1.6.7.punkts ir izteikts jaunā redakcijā:
“1.6.7. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā CSDD vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto
piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:”

6)

Nolikums papildināts ar 1.6.10.punktu un tā apakšpunktiem:
“1.6.10. Ja pretendents piedāvājuma nodrošinājumu summu iemaksā pasūtītāja kontā, jāievēro šādas
prasības:
1.6.10.1. iemaksājot piedāvājuma nodrošinājumu, maksājumā jābūt šādām norādēm - piedāvājuma
nodrošinājums iepirkumā CSDD 2017/77; piedāvājuma nodrošinājuma termiņš; gadījumā, ja maksātājs
nav pretendents, obligāti norādāms pretendenta nosaukums un tā reģistrācijas numurs;
1.6.10.2. par pasūtītāja kontā iemaksātiem piedāvājuma nodrošinājumiem iepirkuma komisija
pārliecināsies, uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, veiks izdruku no 1.6.2.3.punktā norādītā
norēķinu konta. Par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu tiks atzīts tikai tāds maksājums, kas līdz
piedāvājumu atvēršanas brīdim būs saņemts pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā pilnā apmērā. Ja līdz
piedāvājumu atvēršanas brīdim maksājums nebūs saņemts pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā pilnā
apmērā, tiks uzskatīts, ka piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts;
1.6.10.3. piedāvājuma nodrošinājums, kas iemaksāts pasūtītāja kontā, tiek atgriezts 5 (piecu) darba
dienu laikā uz pretendenta norādītu norēķinu kontu pēc piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām
atbilstoši Nolikuma 1.6.6.punktā noteiktajiem gadījumiem.

7)

Nolikuma 7.pielikuma “Līguma projekts” 5.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā:
“5.1. Ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, vai arī citas kredītiestādes līguma saistību izpildes
galvojums, ko apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, vai apdrošināšanas sabiedrības,
kas ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas
komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kam saskaņā ar Apdrošināšanas
sabiedrību un to uzraudzības likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, izsniegts spēkā esošs līguma
saistību izpildes galvojums EUR 800 000 (astoņi simti tūkstoši eiro apmērā) ar spēkā esamības termiņu
5 (pieci) mēneši, skaitot no galvojuma iesniegšanas dienas. Galvojumu galvojuma devējs nekavējoties
maksā Pasūtītājam pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma līdz galvojumā noteiktās summas maksimumam,
ja Izpildītājs neizpilda Līguma 2.3.punktā noteiktās saistības”.
Piezīme: Pārējie Nolikuma punkti un pielikumi paliek spēkā sākotnējā redakcijā.
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