
 

 

 

 
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

DAUGAVPILS 3. VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. 2713901037, Raiņa iela 30, Daugavpils LV-5401, tālr. 65423030, 65421923, fakss 65421923  

e-pasts: daug3vsk@inbox.lv, mājas lapa: www.daug3vsk.lv  
 

Daugavpilī 

24.11.2020. 

 

UZAICINĀJUMS 

iesniegt piedāvājumu 

 

Tirgus izpēte 3VSK/2020-5 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums  

„Maināmo paklāju nomas pakalpojums”   

 

1. Pasūtītājs:  

 

Pasūtītāja nosaukums Daugavpils 3. vidusskola 

Adrese Raina iela 30, Daugavpils, LV-5401 

Reģ.Nr. 90009737220 

Kontaktpersona 
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Mihails 

Aleksejevs, mob. 26786320 

 

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:  

2.1. Pretendents sniedz Daugavpils 3. vidusskolai pakalpojumu atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai (skatīt pielikumu Nr. 2). 

 

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski (daug3vsk@inbox.lv) vai personīgi Raina 

ielā 30, Daugavpilī, kancelejā, līdz 2020. gada 27. novembrim plkst. 11:00, ar norādi 

“Paklāju nomas pakalpojumam”.  

 

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un 

darbojas 12 mēnešus. 

 

5. Visiem ar pakalpojuma sniegšanu saistītiem izdevumiem pēc adreses Raina iela 30, 

Daugavpilī ir jābūt iekļautiem pakalpojuma cenā. Līguma kopsumma nevar pārsniegt 202 

eiro (divi simti divi eiro) ar PVN. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot pakalpojumu uz visu 

līguma summu. Cenām uz pakalpojumiem ir jāpaliek nemainīgām visu līguma darbības 

laiku. 

 

6. Piedāvājumā jāiekļauj: 

• pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kur sniedz īsas ziņas 

par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., 

kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts); 

 

• finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 3. pielikumam. Cena jānorāda euro bez 

PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas. 

mailto:daug3vsk@inbox.lv
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7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst 

prasībām. 

8. Nosacījumi dalībai tirgus izpētes procedūrā 

8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

8.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. 

8.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro. 

9. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā: 

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/normativajos-aktos-nereglamentetie-iepirkumi 

 

 

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā      Mihails Aleksejevs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/normativajos-aktos-nereglamentetie-iepirkumi


1.pielikums 
 

 

Pieteikums dalībai iepirkumā 
 

 

Vieta, datums: _________________ 

 

Pasūtītājs:  

 

Daugavpils 3. vidusskola 

Raina iela 30, Daugavpils, LV-5401 

90009737220 
 

Iepirkuma identifikācijas numurs un datums: _________________ 

 

 Iepirkuma priekšmets: _________________ 

 

1.PRETENDENTS 

 

Pretendenta nosaukums  Rekvizīti 

  

 

2.KONTAKTPERSONA  

 

 

 

 

 

 

  

3.APLIECINĀJUMS 

Ar šo mēs _________________________________ apliecinām, ka:  

• tehniskās specifikācijas izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā;  

• piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām.  

• pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos.  

• pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts.  

• visas piedāvājumā (un tā pielikumos - ja nepieciešams) sniegtās ziņas ir patiesas 

 

 

 

   

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  



 2.pielikums 

 

Tehniskā specifikācija  

tirgus izpētei 3VSK/2020-5 

„ Maināmo paklāju nomas pakalpojums”   

 

 
Nr. 

p.k. 

Paklāju 

veids 

Tehniskā specifikācija Piedāvājums 

1. Neilona 

paklājs 

Izmēri (paklāju izmērs 

var atšķirties no 

tehniskajā specifikācijā 

norādītajiem izmēriem 

±5cm) 

 

115 x 200 cm 

 

Uzbūve: Paklāja laukums nesastāv 

no vairākiem elementiem. 

 

Krāsa: Pamattonis brūns, kas 

vizuāli neakcentē uzkrātos 

gružus, plūksnas un citus 

netīrumus. 

 

Malas: Visiem paklājiem ir pa 

perimetru pieguļoša 

gumijas mala ~ 1,8 – 2,2 

cm platumā, kas ietilpst 

paklāja kopējā izmērā. Uz 

gumijotās pamatnes daļas 

norādīt pakalpojuma 

sniedzēja firmas 

nosaukumu 

 

 



   3.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

tirgus izpētei 3VSK/2020-5 

„ Maināmo paklāju nomas pakalpojums”   

 

 
Nr. 

p.k. 

Paklāju 

veids 

Tehniskā specifikācija Skaits 1(viena) nomas paklāja apmaiņas 

vienības cena par 1 (vienu) reizi 

(EUR bez PVN) 

1. Neilona 

paklājs 

115x200 cm 2  

Kopā bez PVN:   

PVN 21%:  

Kopā ar PVN:  

 

 


