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1. Izteikt iepirkuma procedūras nolikuma 14.punktu šādā redakcijā:  

“14. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos 

elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes interneta mājas 

lapā http://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem 

drukātā veidā bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Fēniksa ielā 4, 

Liepājā līdz 2017.gada 6.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1230 

līdz 1630, iepriekš vienojoties ar Kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.”. 

2. Izteikt iepirkuma procedūras nolikuma 18.punktu šādā redakcijā:  

“18. Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma 

dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvaldes interneta mājas lapā http://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi.”.  

3. Izteikt iepirkuma procedūras nolikuma 51.punktu šādā redakcijā:  

“51. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu 

Kontaktpersonai līdz 2017.gada 6.jūnijam plkst. 1000, Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1230 

līdz 1630. Saņemot piedāvājumu, Kontaktpersona uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas 

datumu un laiku.”. 

4. Izteikt iepirkuma procedūras nolikuma 57.punktu šādā redakcijā:  

“57. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 6.jūnijā plkst.1000, Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā piedāvājumu atvēršanas atklātā 

sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu 

iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.”. 

5. Izteikt iepirkuma procedūras nolikuma 65.punktu šādā redakcijā:  

“65. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 43.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un 

aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā: 

 “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401”; 

 “Piedāvājums atklātam konkursam “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās 

ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā”, iepirkuma identifikācijas 

Nr. LSEZ2016/EJZF-17/K-1””, norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa un 

faksa numuru, e-pasta adresi; 

 “Neatvērt līdz 2017.gada 6.jūnijam plkst.1000”.”. 


