
3. pielikums

Iepirkumam

„Mācību (kvalifikācijas) prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DCPV/ 2010/ESF/9-1.9.-2

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam

„Mācību (kvalifikācijas) prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes”

1. Piedāvājam veikt mācību (kvalifikācijas) prakses nodrošināšanu ārpus izglītības iestādes
Iepirkuma  identifikācijas  Nr.  DCPV/2010/ESF/9-1.9.-2  saskaņā  ar  iepirkuma  Nolikuma 
nosacījumiem:
1.1. Piedāvājam  prakses  vietas  (vietu)  nodrošināšanu  Daugavpilī,  (adrese): 
_____________________________________________________________________________ ;
1.2. Piedāvājam prakses vietas (vietu) nodrošināšanu ārpus Daugavpils (adrese, km skaits 
no Daugavpils): 
______________________________________________________________________________ 
1.3. Piedāvājuma cena un prakšu vietu skaits:

Nr. Nosaukums Mērv.  Audzēķnu 
skaits 

(prakšu 
vietu skaits)

Vienības 
līgumcena 
bez PVN 

LVL

PVN
Ls

Kopējā 
līgumcen
a ar PVN 
LVL

1 2 3 4 5 6 7

1.
  Mācību 
(kvalifikācijas) 
prakse

Diena 

Līgumcenā  (bez  PVN)  iekļauti  visi  likumdošanā  paredzētie  nodokļi  un  maksājumi,  kas 

nepieciešami, lai nodrošinātu  kvalitatīvu  pakalpojuma izpildi.

1.4. Piedāvājam prakšu vietu  skaitu: _____________________________________________
1.5. Praktikantu nodrošināšana ar transportu no Skolas uz prakses vietu un atpakaļ   (ir vai nav 
nodrošināta) __________________________________________________________________ 

Piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Mēs apliecinām, ka:
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Kam: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, Jātnieku iela 87, Daugavpils, 
LV-5410, Latvija

Pretendenta 
nosaukums
Adrese:

Nodokļu  maksātāja 

reģistrācijas nr:

Bankas  rekvizīti:
Datums:



1) mēs (visi personu grupas dalībnieki) un mūsu uzrādītie apakšuzņēmēji neesam likvidēti, 
pasludināti par maksātnespējīgiem*, mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā 
arī nav uzsākta tiesvedība par mūsu un mūsu uzrādīto apakšuzņēmēju bankrotu;

2) mēs un mūsu apakšuzņēmēji nav spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas 
institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā 
skaitā  vides  aizsardzības,  konkurences  un  darba  tiesību  būtiskā  pārkāpumā,  kas  saistīts  ar 
personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšana;

3) mēs  un  mūsu  apakšuzņēmēji  ar  spēkā  stājušos  tiesas  spriedumu  neesam  atzīti  par 
vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikuma identifikācijas Nr. DCPV/2010/ESF/9-
1.9.-2   Nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu  derīguma termiņu, 
kādu prasa konkursa nolikums,  mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.  Mēs piekrītam 
visām iepirkuma  „Mācību (kvalifikācijas) prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes”  identifikācijas 
Nr. DCPV/ 2010/ESF/9-1.9.-2  Nolikumā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta 
pārstāvis:

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

________________________________________________
* Pretendenta un/vai apakšuzņēmēja/-u maksātnespējas gadījumā, kad piemērota sanācija, vārda kopu “mēs un mūsu 
apakšuzņēmēji neesam pasludināti par maksātnespējīgiem” aizstāj ar vārdiem, kas raksturo Pretendenta un 
apakšuzņēmēja/-u stāvokli attiecībā uz maksātspēju.
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