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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs: DCPV 2012/3/9-1.9/ESF 

Iepirkums organizēts ESF projekta “Profesionālās izglītības programmas “Ceļu 

būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku 

profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/ 1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) 

ietvaros. 

 1.2.Pasūtītājs  

  Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā – Skola). 

 1.3.Pasūtītāja rekvizīti:   

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 

Reģ. Nr.: 90000066069  

Valsts Kase 

Kods: TRELLV 22 

Konta Nr.: LV62TREL 2150251008000 

Tālruņa Nr.: 65446296,  

Faksa Nr.: 65446296, 

e-pasta adrese: dcpvsekretare@inbox.lv 

1.4. Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Ribicka - tālr. 29684999;  inesr@inbox.lv 

1.5. Iepirkuma komisija 

Iepirkuma procedūru veic 2012.gada 2.janvārī ar DCPV direktora p.i. rīkojumu Nr. 9-1.1/2 

apstiprinātā Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas iepirkumu komisija (turpmāk – 

Iepirkumu komisija).  

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1.Iepirkuma priekšmets ir mācību metodisko materiālu izdošana. Iepirkuma priekšmets ir 

aprakstīts un jāpiedāvā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums). 

2.2.Iepirkuma priekšmets sastāv no šādām daļām: 

2.2.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa: „Mācību metodisko materiālu „Skolotāja 

rokasgrāmata” maketēšana, iespiešana, piegāde izglītības programmas „Ceļu 

būvtehniķis” sešiem profesionālajiem mācību priekšmetiem”; 

2.2.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa: ”Mācību metodisko materiālu „Skolēna darba 

burtnīca”  maketēšana, iespiešana, piegāde izglītības programmas „Ceļu 

būvtehniķis” sešiem profesionālajiem mācību priekšmetiem”; 

2.2.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa: „Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un 

interaktīvai tāfelei (CD)” pavairošana, apdruka  un piegāde izglītības programmas 

„Ceļu būvtehniķis” sešiem profesionālajiem mācību priekšmetiem”. 

 

2.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods 

Iepirkuma priekšmets – Iespiešanas pakalpojumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, CPV kods: 

798810000-5. 

2.4. Līguma izpildes termiľš – līdz 2012.gada 26.aprīlim.  

 

3. INFORMĀCIJAS APMAIĽA UN PAPILDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA  

3.1. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma iesniegšanas kārtību adresējami  

1.4.punktā minētajai Pasūtītāja kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām; 

mailto:rbvskola@inbox.lv
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3.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāja kontaktpersonu, no vienas puses, un ieinteresēto     

Pretendentu, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, faksu, ar e-pasta vēstulēm; 

 

3.3  Ja Pretendents rakstiski pieprasa papildu informāciju par nolikumā iekļauto informāciju,  

kontaktpersona to kopā ar uzdoto jautājumu sniedz visiem ieinteresētajiem Pretendentiem, 

nenorādot jautājuma uzdevēju. 

 

4. IESPĒJAS SAĽEMT IEPIRKUMA NOLIKUMU UN IEPAZĪTIES AR TO  

Ar nolikumu līdz 5.1.punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties 

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Jātnieku ielā 87, Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas kancelejā vai Skolas mājas lapā: www.dcpv.lv . 

 

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS, KĀRTĪBA  

5.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, ne vēlāk kā līdz 

2012.gada 3.aprīļa plkst.10.00. 

5.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Daugavpils Celtnieku 

profesionālajai vidusskolai, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410. Pasta sūtījumam jābūt 

nogādātam šajā nolikuma 5.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.  

5.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, tiks piereģistrēti un pa pastu neatvērti 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

5.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā, 

norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un 

laiku, ko pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu (ja iesniedz personīgi). Piedāvājumi 

tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām. 

 

6. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIĽŠ  

Piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma 

atvēršanas dienas. 

 

7. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS  

7.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā 

iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 

Uz aploksnes jānorāda: 

 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410 

Piedāvājums iepirkumam 

„MĀCĪBU METODISKO LĪDZEKĻU  IZDOŠANA” 

Identifikācijas Nr.  DCPV 2012/3/9-1.9/ESF 

NEATVĒRT LĪDZ 2012.gada 3.aprīļa plkst.10:00 

 
Aploksnes otrajā pusē jānorāda pretendenta nosaukums un adrese. 

 

7.2. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

pasūtītājam. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Piedāvājums noformējams un 

iesniedzams divos eksemplāros: viens oriģināls un viena kopija (7.6. punkts). 

7.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem; vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. 

7.5. Piedāvājuma eksemplāram jābūt: 

http://www.rbv.lv/
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7.5.1. cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas; 

7.5.2. secīgi numurētām lapām; 

7.5.3. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar 

pārlīmētu   lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina 

pretendents. 

7.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra kopija jāapliecina atbilstoši 06.05.2010. 

Likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un MK noteikumos Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. 

7.7. Piedāvājums sastāv no: Pretendenta atlases dokumentiem, Pieteikuma (2.pielikums), 

Apliecinājuma (3.pielikums), Finanšu piedāvājuma (4.pielikums). 

7.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu, ko parakstījusi paraksttiesīga persona vai pilnvarotā 

persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, pretendenta atlases dokumentiem 

jāpievieno pilnvaras oriģināls vai atbilstoši noformēta, apliecināta kopija. 

7.9. Iesniegtais piedāvājums ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ Pretendentam, 

izņemot 5.3. punktā minēto gadījumu. 

 

8.  PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 

8.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā: 

 

8.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai 

ārvalstīs noteiktajā kārtībā). 

8.1.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 

darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

8.1.3. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 

Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, vai arī ir pieļaujami nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 

latus. 

8.1.4. Pretendentam ir atbilstoša pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu 

sniegšanā. 

 

9. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

9.1. Pretendentu atlases dokumenti 

 

9.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kas apliecina Pretendenta 

apņemšanos sniegt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši 

pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikumu parakstījušo personu parakstiem jābūt 

atšifrētiem (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). 

9.1.2. Pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar PIL 8 prim panta 5.daļas prasībām, kas 

sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma formai un kuru parakstījis Pretendents, tā vadītājs 

vai pilnvarota persona ar paraksta tiesībām.  

9.1.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija. 

9.1.4. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes vai līdzvērtīgas 

nodokļu administrācijas iestādes citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izziņa, kas izsniegta ne 

agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma atvēršanas dienas un apliecina, ka Pretendentam nav 

nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur 

tas reģistrēts, vai arī ir pieļaujami nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus (izziņu iesniedz tikai 

tie pretendenti, ar kuriem tiks slēgts iepirkuma līgums).  
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9.1.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izziņa (izsniegta ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms piedāvājuma atvēršanas dienas) vai līdzvērtīgas citā valstī, kur pretendents 

reģistrēts, juridiskās iestādes izziņa, ka Pretendents likuma noteiktajā kārtībā nav pasludināts 

par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta. (izziņu iesniedz tikai tie pretendenti, ar kuriem tiks slēgts iepirkuma līgums).  

 

9.2. Finansu  piedāvājums 

 

9.2.1. Pretendenta finansu piedāvājumam jāatbilst nolikumā nolikuma 4.pielikumā norādītajai 

formai;  

9.2.2. Finansu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam uz 

Pretendenta veidlapas. 

9.2.3. Finansu piedāvājumā iekļauj: 

9.2.3.1.apliecinājumu par piedāvāto līguma izpildes termiņu (laiku); 

9.2.3.3.Finanšu piedāvājumā  cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN), atsevišķi norādot  22% PVN un kopējo summu. Piedāvātajā cenā iekļaujamas 

visas ar piegādes veikšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai saistītās izmaksas. 

9.2.4. Īstenojot pakalpojumu, ir jāņem vērā Pasūtītāja noteiktās kvantitatīvās un kvalitatīvās 

prasības un jāievēro spēkā esošie LR normatīvie akti, kuri reglamentē iepirkuma procedūras 

ietvaros sniedzamo  pakalpojumu.  

 

10. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE 

 

10.1. Vērtēšana 

 

10.1.1.Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – 

viszemākās cenas piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija 

veic slēgtā sēdē.  

10.1.2.Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā 

posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā: 

 

a) Vērtēšanas 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

 

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši 

nolikuma 7. punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājuma noformējums ir atbilstošs, 

komisija lemj par tā turpmāku izvērtēšanu 2.posmā „Pretendentu atlase”, piedāvājums 

var tikt noraidīts tikai gadījumā, ja piedāvājuma noformējuma pārkāpumi būtiski 

ietekmē iespēju novērtēt piedāvājuma atbilstību noteiktajām prasībām. 

  

b) Vērtēšanas 2. posms – Pretendentu atlase:  

 

Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu 

atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 8.punktā norādītajām 

prasībām un iesniegti 9. punktā norādītie dokumenti. Ja pretendents atbilst atlases 

prasībām, komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izvērtēšanu 3.posmā, pretējā 

gadījumā tas tiek noraidīts un turpmāk netiek vērtēts. 

 

c) Vērtēšanas 3. posms – Tehnisko un finansu piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 

Tehnisko un finansu piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic 

novērtējot, vai Tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 9.2.punktā 
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noteiktajām prasībām. Ja Tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst prasībām, komisija 

lemj par piedāvājuma turpmāku izvērtēšanu 4.posmā, pretējā gadījumā tas tiek noraidīts 

un turpmāk netiek vērtēts. 

 

d) Vērtēšanas 4. posms – Piedāvājuma izvēle: 

 

Iepirkuma komisija pārbauda, vai finansu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un labo 

tās (nolikuma 10.2. punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”). Iepirkuma komisija 

pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 10.3. punkts „Nepamatoti lēta 

piedāvājuma noteikšana”). 

 

Iepirkuma komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un Pretendentu, kura 

piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā pasūtītāja 

prasībām atbilstošs viszemākās cenas piedāvājums, atzīst par uzvarētāju iepirkumā.  

 

Komisija pārbauda, vai tā pretendenta piedāvājums, kurš noteikts kā visām Pasūtītāja 

prasībām atbilstošs viszemākās cenas piedāvājums, atbilst Pasūtītāja projektu budžeta 

finanšu resursu iespējām. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu bez 

rezultāta gadījumā, ja šis pretendenta piedāvājums pārsniedz iepriekšminētās finansu 

resursu iespējas. 

 

10.1.3.Gadījumā, ja: 

 Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina;  

 Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju; 

 Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā noteiktajai prasībai; 

 Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo 

piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās  dalības 

iepirkumā.  

 

10.2. Aritmētiskās kļūdas labošana 

 

10.2.1.Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav 

aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību 

rezultātā). 

10.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo. 

10.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma 

komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota. 

10.2.4.Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā 

noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 

 

10.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 

 

10.3.1.Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, 

iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu 

likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas. 

 

10.3.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka 

Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt 

tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to 

neizskata. 
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11. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR 

PIEĽEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

  
11.1.Lēmuma pieľemšana 

 

Iepirkuma komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par 

iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām 

atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu. 

 

11.2.Lēmuma publicēšana 

 

Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums, 

nosūta informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā. 

 

11.3. Pretendentu informēšana 

 

Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus 

informē visus Pretendentus par izraudzīto pretendentu, veic citas Publisko iepirkumu likuma 8
1
 

pantā paredzētās darbības. 

 

11.4.Iepirkuma līguma slēgšana 

 

11.4.1.Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas 

iesniedzis Pasūtītāja prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu. 

 

11.4.2.Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma 

prasībām atbilstošu zemākās cenas piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no 

nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku 

kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo 

pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu zemākās cenas piedāvājumu, 

bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
 

12.IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

12.1.Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  

12.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro 

informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā 

informācija pēc būtības). 

12.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, 

publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

12.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas 

internetā un publicēšanas, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai 

citas prasības. 

12.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai 

pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas. 

12.6. Līdzvērtīgu piedāvājumu gadījuma lēmuma pieņemšanai Iepirkuma komisijai ir tiesības 

pieprasīt atsauksmes par  iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu sniegšanu  pēdējo 
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trīs gadu laikā (2011., 2010. un 2009.). 

12.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to 

atbilstību nolikuma prasībām. 

12.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma 

rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.  
 

13. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

13.1.Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos 

nosacījumus.   

13.2.Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt 

Pasūtītājam rakstveidā un laikus, iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā.  

13.3.Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt 

papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to 

pieprasa. 

13.4.Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja 

iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents 

vēlas turpināt dalību iepirkumā.  

13.5.Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts.  

13.6.Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu  IUB  likumā 

noteiktajā kārtībā.  
 

14.  IEPIRKUMA LĪGUMS 

 

14.1.Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu viszemākās cenas 

piedāvājumu, paraksta iepirkuma līgumu. 

14.2.Iepirkuma līgums var tikt precizēts, pamatojoties uz uzvarētāja piedāvājumā sniegto 

informāciju. 

14.3. Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja 

vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu 

slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām 

atbilstošs zemākās cenas piedāvājums.  

 

15. PIELIKUMU SARAKSTS 

Šim nolikumam ir pievienoti 5  (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1. pielikums. Tehniskā specifikācija. 

2. pielikums. Pieteikuma dalībai iepirkumā forma. 

3. pielikums. Apliecinājuma forma. 

4. pielikums. Finansu piedāvājuma forma. 

5. pielikums Līguma projekts 
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    1. pielikums 

 

 

 

 

 Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija 

 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: „Mācību metodisko materiālu „Skolotāja rokasgrāmata” 

maketēšana, iespiešana, piegāde izglītības programmas „Ceļu būvtehniķis” sešiem 

profesionālajiem mācību priekšmetiem”. 

 

1. profesionālais mācību priekšmets: 
1.  Izdevums: 

 
 Skolotāja rokasgrāmata „Ceļu būvniecības 

normēšana”  
2.  Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3.  Grāmatas apjoms: 

 

178  lpp. 

4.  Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5.  Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6.  Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7.  Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8.  Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9.  Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10.  Tirāža: 

 

20  eks. 

11.  Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12.  Vienību skaits iepakojumā: 

 

5  gab. 

13.  Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14.  Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15.  Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1) materiāla maketēšanu; 

2) sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 
 

Iepirkuma nolikumam 

„ MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU  IZDOŠANA”, 

iepirkuma identifikācijas  

Nr. DCPV 2012/3/9-1.9/ESF 
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0 

 

 

 

 

 

2. profesionālais mācību priekšmets: 

 
1. Izdevums: 

 
 Skolotāja rokasgrāmata „Ceļu būvdarbu 

tehnoloģijas” ( 2 daļas) 
2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Grāmatas apjoms: 

 

1.daļa - 316 lpp.; 

2.daļa - 315  lpp.. 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

20  eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

5  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1)    materiāla maketēšanu; 

2)    sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3)    iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

       vienībām; 

4)    iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

       izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5)    iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

3. profesionālais mācību priekšmets: 
1. Izdevums: 

 
 Skolotāja rokasgrāmata „Ceļu tīklu sistēmas”  

2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Grāmatas apjoms: 

 

216  lpp. 
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4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

20  eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

5  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1) materiāla maketēšanu; 

2) sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

4. profesionālais mācību priekšmets: 

 
1. Izdevums: 

 
 Skolotāja rokasgrāmata „Ceļu būvmašīnas”  

2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Grāmatas apjoms: 

 

381  lpp. 

 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 20  eks. 
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11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

5  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1) materiāla maketēšanu; 

2) sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

5. profesionālais mācību priekšmets: 
1. Izdevums: 

 
 Skolotāja rokasgrāmata „Ģeodēzijas un ģeoloģijas 

pamati” (2 daļas) 
2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Grāmatas apjoms: 

 

1.daļa - 315  lpp.; 

2.daļa - 307 lpp.. 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

20  eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

5  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 
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Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1) materiāla maketēšanu; 

2) sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

6. profesionālais mācību priekšmets: 

 
1. Izdevums: 

 
 Skolotāja rokasgrāmata „Autoceļu projektēšana” (2 

daļas) 
2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Grāmatas apjoms: 

 

1.daļa - 336  lpp.; 

2.daļa - 372  lpp. 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

20  eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

5  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1) materiāla maketēšanu; 

2) sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 
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Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: „Mācību metodisko materiālu „Skolēna darba burtnīca” 

maketēšana, iespiešana, piegāde izglītības programmas „Ceļu būvtehniķis” sešiem 

profesionālajiem mācību priekšmetiem”. 

 

1. profesionālais mācību priekšmets: 
1. Izdevums: 

 
 Skolēna darba burtnīca „Ceļu būvniecības 

normēšana”  
2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Burtnīcas  apjoms: 

 

61  lpp. 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

100  eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

20  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1)    materiāla maketēšanu; 

2)    sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3)    iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

       vienībām; 

4)    iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

       izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5)    iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

 

2. profesionālais mācību priekšmets: 

 
1. Izdevums: 

 
 Skolēna darba burtnīca „Ceļu būvdarbu 

tehnoloģijas”  
2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Burtnīcas apjoms: 150  lpp. 
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4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

100  eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

20  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1)    materiāla maketēšanu; 

2)    sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3)    iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

       vienībām; 

4)    iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

       izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

6) 5)    iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

3. profesionālais mācību priekšmets: 
1. Izdevums: 

 
 Skolēna darba burtnīca „Ceļu tīklu sistēmas”  

2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Burtnīcas  apjoms: 

 

45 lpp. 

 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 100  eks. 
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11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

20  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1)    materiāla maketēšanu; 

2)    sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3)    iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

       vienībām; 

4)    iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

       izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

6) 5)    iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

4. profesionālais mācību priekšmets: 

 
1. Izdevums: 

 
 Skolēna darba burtnīca „Ceļu būvmašīnas”  

2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Burtnīcas  apjoms: 

 

117  lpp. 

 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

100  eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

20  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 
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pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1)    materiāla maketēšanu; 

2)    sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3)    iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

       vienībām; 

4)    iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

       izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5)    iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

5. profesionālais mācību priekšmets: 
1. Izdevums: 

 
 Skolēna darba burtnīca „Ģeodēzijas un ģeoloģijas 

pamati”  
2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Burtnīcas apjoms: 

 

131  lpp. 

 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

100 eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

20  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1)    materiāla maketēšanu; 

2)    sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3)    iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

       vienībām; 

4)    iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

       izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5)    iepirkuma priekšmeta piegādi. 
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6. profesionālais mācību priekšmets: 

 
1. Izdevums: 

 
 Skolēna darba burtnīca „Autoceļu projektēšana”  

2. Izmērs pēc apgriešanas: 

 

210x297  mm 

3. Burtnīcas apjoms: 113  lpp. 

4. Pēcapstrāde: Stiprināts ar  metāla spirāli 

 

5. Krāsainība iekšlapas: 

 

4+4 

6. Krāsainība vāks: 

 

4+0 (matēts lamināts) 

7. Papīrs vākam: 

 

 270 g/m
2
 Simwhite ofsetpapīrs 

 

8. Papīrs iekšlapām: 

 

100g/m
2
  ofsetpapīrs 

 

9. Izejas fails: 

 

MS Office Word 

10. Tirāža: 

 

100 eks. 

11. Iepakojums: 

 

Papīra pakās 

12. Vienību skaits iepakojumā: 

 

20  gab. 

13. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

14. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

15. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  faila saņemšanas MS Office 

Word formātā  dienas maketē iesniegto failu saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām, saglabājot pasūtītāja izveidoto materiāla 

struktūru  un izvietojumu, un saskaņo to ar pasūtītāju. 

Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izdrukā iepirkuma 

priekšmeta digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to 

saskaņošanai pasūtītājam. 

Pretendents nodrošina: 

1)    materiāla maketēšanu; 

2)    sagatavotā materiāla drukāšanu; 

3)    iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

       vienībām; 

4)    iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

       izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5)    iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: „Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un interaktīvai 

tāfelei (CD)” pavairošana, apdruka  un piegāde izglītības programmas „Ceļu būvtehniķis” 

sešiem profesionālajiem mācību priekšmetiem”. 

 

 

1. profesionālais mācību priekšmets: 
1. CD saturs un nosaukums 

 
Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un 

interaktīvai tāfelei (CD) profesionālajam mācību 

priekšmetam „Ceļu būvniecības normēšana”  
2.  Datu nesējs 

 

DVD ar vienpusēju apdruku  

3. Informācijas apjoms: 

 

4,7GB 
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4. CD vāks  

  

Formāts: 390 mm x125mm ( izklājumā)  

Papīrs: 300-350 g/m2,  

Druka: 4+4 

Pēcapstrāde: izciršana 

5. CD apdruka 4+4 

6. Tirāža: 200  eks. 

7. Iepakojums: Papīra pakās 

8. Vienību skaits iepakojumā: 25  gab. 

9. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

10. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

11. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  CD ar sagatavoto materiālu  

saņemšanas izstrādā DVD diska un diska vāka dizainu saskaņā 

ar pasūtītāja prasībām un saskaņo to ar pasūtītāju.  

Pretendents nodrošina: 

1) DVD pavairošanu; 

2) DVD vāka un DVD  apdruka  atbilstoši saskaņotajam 

maketam; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

2. profesionālais mācību priekšmets: 
1. CD saturs un nosaukums 

 
Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un 

interaktīvai tāfelei (CD) profesionālajam mācību 

priekšmetam „Ceļu būvdarbu tehnoloģijas”  
2.  Datu nesējs 

 

DVD ar vienpusēju apdruku  

3. Informācijas apjoms: 

 

4,7GB 

4. CD vāks  
  

Formāts: 390 mm x125mm ( izklājumā)  

Papīrs: 300-350 g/m2,  

Druka: 4+4 

Pēcapstrāde: izciršana 

5. CD apdruka 4+4 

6. Tirāža: 200  eks. 

7. Iepakojums: Papīra pakās 

8. Vienību skaits iepakojumā: 25  gab. 

9. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

10. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

11. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  CD ar sagatavoto materiālu  

saņemšanas izstrādā DVD diska un diska vāka dizainu saskaņā 

ar pasūtītāja prasībām un saskaņo to ar pasūtītāju.  

Pretendents nodrošina: 

1) DVD pavairošanu; 

2) DVD vāka un DVD  apdruka  atbilstoši saskaņotajam 

maketam; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 
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3. profesionālais mācību priekšmets: 
1. CD saturs un nosaukums 

 
Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un 

interaktīvai tāfelei (CD) profesionālajam mācību 

priekšmetam „Ceļu tīklu sistēmas” 
2.  Datu nesējs DVD ar vienpusēju apdruku  

3. Informācijas apjoms: 

 

4,7GB 

4. CD vāks  

  

Formāts: 390 mm x125mm ( izklājumā)  

Papīrs: 300-350 g/m2,  

Druka: 4+4 

Pēcapstrāde: izciršana 

5. CD apdruka 4+4 

6. Tirāža: 200  eks. 

7. Iepakojums: Papīra pakās 

8. Vienību skaits iepakojumā: 25  gab. 

9. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

10. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

11. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  CD ar sagatavoto materiālu  

saņemšanas izstrādā DVD diska un diska vāka dizainu saskaņā 

ar pasūtītāja prasībām un saskaņo to ar pasūtītāju.  

Pretendents nodrošina: 

1) DVD pavairošanu; 

2) DVD vāka un DVD  apdruka  atbilstoši saskaņotajam 

maketam; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 
 

4. profesionālais mācību priekšmets: 
1. CD saturs un nosaukums 

 
Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un 

interaktīvai tāfelei (CD) profesionālajam mācību 

priekšmetam „Ceļu būvmašīnas”  
2.  Datu nesējs DVD ar vienpusēju apdruku  

3. Informācijas apjoms: 4,7GB 

4. CD vāks  
  

Formāts: 390 mm x125mm ( izklājumā)  

Papīrs: 300-350 g/m2,  

Druka: 4+4 

Pēcapstrāde: izciršana 

5. CD apdruka 4+4 

6. Tirāža: 200  eks. 

7. Iepakojums: Papīra pakās 

8. Vienību skaits iepakojumā: 25  gab. 

9. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

10. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

11. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  CD ar sagatavoto materiālu  

saņemšanas izstrādā DVD diska un diska vāka dizainu saskaņā 

ar pasūtītāja prasībām un saskaņo to ar pasūtītāju.  

Pretendents nodrošina: 
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1) DVD pavairošanu; 

2) DVD vāka un DVD  apdruka  atbilstoši saskaņotajam 

maketam; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

5. profesionālais mācību priekšmets: 
1. CD saturs un nosaukums 

 
Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un 

interaktīvai tāfelei (CD) profesionālajam mācību 

priekšmetam „Ģeodēzijas un ģeoloģijas pamati” 
2.  Datu nesējs DVD ar vienpusēju apdruku  

3. Informācijas apjoms: 4,7GB 

4. CD vāks  

  

Formāts: 390 mm x125mm ( izklājumā)  

Papīrs: 300-350 g/m2,  

Druka: 4+4 

Pēcapstrāde: izciršana 

5. CD apdruka 4+4 

6. Tirāža: 200  eks. 

7. Iepakojums: Papīra pakās 

8. Vienību skaits iepakojumā: 25  gab. 

9. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

10. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 

11. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  CD ar sagatavoto materiālu  

saņemšanas izstrādā DVD diska un diska vāka dizainu saskaņā 

ar pasūtītāja prasībām un saskaņo to ar pasūtītāju.  

Pretendents nodrošina: 

1) DVD pavairošanu; 

2) DVD vāka un DVD  apdruka  atbilstoši saskaņotajam 

maketam; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 

 

6. profesionālais mācību priekšmets: 
1. CD saturs un nosaukums 

 
Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un 

interaktīvai tāfelei (CD/DVD) profesionālajam 

mācību priekšmetam „Autoceļu projektēšana” 
2.  Datu nesējs DVD ar vienpusēju apdruku  

3. Informācijas apjoms: 4,7GB 

4. CD vāks  

  

Formāts: 390 mm x125mm ( izklājumā)  

Papīrs: 300-350 g/m2,  

Druka: 4+4 

Pēcapstrāde: izciršana 

5. CD apdruka 4+4, sietspiedes tehnika 

6. Tirāža: 200  eks. 

7. Iepakojums: Papīra pakās 

8. Vienību skaits iepakojumā: 25  gab. 

9. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš: 

Līdz 2012.gada  26.aprīlim 

10. Piegādes vieta: 

 

Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,  Jātnieku ielā 87, 

Daugavpils 
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11. Cita informācija: Pretendents pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas  3 dienu 

laikā no līguma noslēgšanas un  CD ar sagatavoto materiālu  

saņemšanas izstrādā DVD diska un diska vāka dizainu saskaņā 

ar pasūtītāja prasībām un saskaņo to ar pasūtītāju.  

Pretendents nodrošina: 

1) DVD pavairošanu; 

2) DVD vāka un DVD  apdruka  atbilstoši saskaņotajam 

maketam; 

3) iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma 

vienībām; 

4) iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par 

izdevumu, vienību skaitu iepakojumā); 

5) iepirkuma priekšmeta piegādi. 
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    2. pielikums 

 

 

 

 

Uz pretendenta veidlapas 

Vieta  

Datums  

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola  

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
 

(Iepirkuma nosaukums) 

(Iepirkuma identifikācijas numurs) 

Iepirkuma 1.daļa Mācību metodisko materiālu „Skolotāja rokasgrāmata” 

maketēšana, iespiešana, piegāde izglītības programmas „Ceļu 

būvtehniķis” sešiem profesionālajiem mācību priekšmetiem. 

Iepirkuma 2.daļa Mācību metodisko materiālu „Skolēna darba burtnīca”  

maketēšana, iespiešana, piegāde izglītības programmas „Ceļu 

būvtehniķis” sešiem profesionālajiem mācību priekšmetiem. 

Iepirkuma 3.daļa Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un interaktīvai 

tāfelei (CD)” pavairošana, apdruka  un piegāde izglītības 

programmas „Ceļu būvtehniķis” sešiem profesionālajiem mācību 

priekšmetiem. 
 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas 

paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:  

1. Piesakās piedalīties iepirkumā (Iepirkuma nosaukums) (Iepirkuma identifikācijas numurs);  

2. Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības un  sniegt pakalpojumu atbilstoši iepirkuma 

tehniskajai specifikācijai;  

3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas 

dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; 

4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma 

pamatnosacījumus; 

5. Apliecina, ka Pretendentam ir preču piegādei nepieciešamie resursi: preces, instrumenti, iekārtas, 

cilvēkresursi un tehniskais aprīkojums. 

6. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 

Pretendents  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese:  

Kontaktpersona:  

Kontaktpersonas 

tālrunis/fakss, e-pasts: 
 

Bankas nosaukums, filiāle:  

Iepirkuma nolikumam 

„ MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU  IZDOŠANA”, 

iepirkuma identifikācijas  

Nr. DCPV 2012/3/9-1.9/ESF 
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Bankas kods:  

Norēķinu konts:  

Vārds, uzvārds*:  

Amats:  

Paraksts:  

Datums:  

Zīmogs:  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu 

grupā, kā arī norāda atbildību ) 
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Uz pretendenta veidlapas 

Vieta  

Datums  

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola  

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 

 

APLIECINĀJUMS 
 

(Iepirkuma nosaukums) 

(Iepirkuma identifikācijas numurs) 

 

Iepirkuma 1.daļa Mācību metodisko materiālu „Skolotāja rokasgrāmata” maketēšana, 

iespiešana, piegāde izglītības programmas „Ceļu būvtehniķis” sešiem 

profesionālajiem mācību priekšmetiem. 

Iepirkuma 2.daļa Mācību metodisko materiālu „Skolēna darba burtnīca”  maketēšana, 

iespiešana, piegāde izglītības programmas „Ceļu būvtehniķis” sešiem 

profesionālajiem mācību priekšmetiem. 

Iepirkuma 3.daļa Mācību metodiskie materiāli elektroniskā vidē un interaktīvai tāfelei 

(CD)” pavairošana, apdruka  un piegāde izglītības programmas „Ceļu 

būvtehniķis” sešiem profesionālajiem mācību priekšmetiem. 

 

Saskaņā ar iepirkuma prasībām, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka attiecībā uz Pretendents (ierakstīt 

Pretendenta nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru) nav iestājušies izslēgšanas nosacījumi: 

1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vēsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz 

līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts; 

2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

 Vārds, 

uzvārds*: 
 

Nosaukums, amats:  

Paraksts:  

Datums:  

Zīmogs:  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

  

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu 

grupā, kā arī apakšuzņēmēji) 

 

3. pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„ MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU  IZDOŠANA”, 

iepirkuma identifikācijas  

Nr. DCPV 2012/3/9-1.9/ESF 
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   4. pielikums 

 

 

 

 

Finansu piedāvājums iepirkuma priekšmeta daļai Nr.1. 

Nosaukums Tirāža 

Cena par vienu 

vienību LVL 

bez PVN 

Kopā par 

visu tirāžu 

LVL bez 

PVN 

Skolotāja rokasgrāmata „Ceļu būvniecības 

normēšana” 
20   

Skolotāja rokasgrāmata „Ceļu būvdarbu 

tehnoloģijas” ( 2 daļas) 
20   

Skolotāja rokasgrāmata „Ceļu tīklu 

sistēmas” 
20   

Skolotāja rokasgrāmata „Ceļu būvmašīnas” 20   

Skolotāja rokasgrāmata „Ģeodēzijas un 

ģeoloģijas pamati” (2 daļas) 
20   

Skolotāja rokasgrāmata „Autoceļu 

projektēšana” (2 daļas) 
20   

Kopā:  

PVN 22 %  

Kopā ar PVN  

* cenā iekļautas visas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas, komplektēšana, iepakošana, piegāde, 

krāvēji, uzglabāšana u.c.), kas saistītas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodoklis 

Finansu piedāvājums iepirkuma priekšmeta daļai Nr.2.  

Nosaukums Tirāža 

Cena par vienu 

vienību LVL 

bez PVN 

Kopā par 

visu tirāžu 

LVL bez 

PVN 

Skolēna darba burtnīca „Ceļu būvniecības 

normēšana” 
100   

Skolēna darba burtnīca „Ceļu būvdarbu 

tehnoloģijas”  
100   

Skolēna darba burtnīca „Ceļu tīklu 

sistēmas” 
100   

Skolēna darba burtnīca „Ceļu būvmašīnas” 100   

Skolēna darba burtnīca „Ģeodēzijas un 

ģeoloģijas pamati”  
100   

Skolēna darba burtnīca „Autoceļu 

projektēšana”  
100   

Kopā:  

PVN 22 %  

Kopā ar PVN  

Iepirkuma nolikumam 

„ MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU  IZDOŠANA”, 

iepirkuma identifikācijas  

Nr. DCPV 2012/3/9-1.9/ESF 
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* cenā iekļautas visas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas, komplektēšana, iepakošana, piegāde, 

krāvēji, uzglabāšana u.c.), kas saistītas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodoklis 

Finansu piedāvājums iepirkuma priekšmeta daļai Nr.3. 

Nosaukums Tirāža 

Cena par vienu 

vienību LVL 

bez PVN 

Kopā par 

visu tirāžu 

LVL bez 

PVN 

Mācību metodiskie materiāli elektroniskā 

vidē un interaktīvai tāfelei (CD/DVD) 

profesionālajam mācību priekšmetam 

„Ceļu būvniecības normēšana” 

200   

Mācību metodiskie materiāli elektroniskā 

vidē un interaktīvai tāfelei (CD/DVD) 

profesionālajam mācību priekšmetam 

„Ceļu būvdarbu tehnoloģijas”  

200   

Mācību metodiskie materiāli elektroniskā 

vidē un interaktīvai tāfelei (CD/DVD) 

profesionālajam mācību priekšmetam 

„Ceļu tīklu sistēmas” 

200   

Mācību metodiskie materiāli elektroniskā 

vidē un interaktīvai tāfelei (CD/DVD) 

profesionālajam mācību priekšmetam 

„Ceļu būvmašīnas” 

200   

Mācību metodiskie materiāli elektroniskā 

vidē un interaktīvai tāfelei (CD/DVD) 

profesionālajam mācību priekšmetam 

„Ģeodēzijas un ģeoloģijas pamati”  

200   

Mācību metodiskie materiāli elektroniskā 

vidē un interaktīvai tāfelei (CD/DVD) 

profesionālajam mācību priekšmetam 

„Autoceļu projektēšana”  

200   

Kopā:  

PVN 22 %  

* cenā iekļautas visas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas, komplektēšana, iepakošana, piegāde, 

krāvēji, uzglabāšana u.c.), kas saistītas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodoklis 

 

 Bez PVN (LVL) PVN 22% (LVL)  AR PVN  (LVL) 

Kopējā piedāvājuma 

cena 

   

 

Pakalpojuma izpildes termiņš – 2012.gada 26.aprīlis. 

 

Vārds, uzvārds, amats*  

Paraksts  

Datums  
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* Paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona (ja piedāvājumu paraksta uzņēmuma 

vadītāja pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls) 

 

Pielikumā [pievieno nolikumā pretendenta atbilstību un kvalifikāciju apliecinošos dokumentus]:  

1.  

2.  

3.   
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 5. pielikums 

 

 

 

 

LĪGUMS PAR MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU IZDOŠANU 

 

ESF projekta  “Profesionālās izglītības programmas “Ceļu būvtehniķis” īstenošanas 

kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā”,  

Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053, ietvaros 

 
 

 

Daugavpilī         2012. gada __._________ 

 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, reģ.Nr.90000066069, Jātnieku ielā 87, 

Daugavpilī, LV 5410, (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), tās direktores Ināras OSTROVSKAS  

personā, kas darbojas saskaņā ar Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas Nolikumu,  
 turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un  

PRETENDENTA NOSAUKUMS, vienotās reģ. Nr. XXXXXXXXXXX, kuru pārstāv ________ 

VĀRDS UZVĀRDS , turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā saukti PUSES, 

pamatojoties uz iepirkuma procedūras „MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU  IZDOŠANA”, identifikācijas Nr. 

DCPV 2012/3/9-1.9/ESF, rezultātiem, noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā saukts - LĪGUMS, par zemāk 

minēto: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas kvalitatīvi veikt PASŪTĪTĀJA pasūtītos un 

savstarpēji saskaņotos iespieddarbus un nodot gatavo iespiedprodukciju un maketus 

PASŪTĪTĀJAM, bet PASŪTĪTĀJS savukārt apņemas bez kavēšanās pieņemt un pilnībā apmaksāt 

IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi veiktos darbus, turpmāk saukts IZPILDĀMAIS DARBS – saskaņā ar 

LĪGUMA noteikumiem. 

1.2. IZPILDĀMAIS DARBS - tā specifikācija, daudzums un vienības cena ir noteikta Pretendenta 

iesniegtajā piedāvājumā un šī Līguma pielikumā nr.1.(Līguma priekšmeta apraksts). 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIĽI UN DARBU IZPILDES TERMIĽI 

2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas PUSES un ir spēkā līdz 2012.gada 

26.aprīlim. 

2.2. LĪGUMU var izbeigt pirms termiņa šādos gadījumos: 

2.2.1. PUSĒM savstarpēji rakstveidā vienojoties; 

2.2.2. ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ kavē IZPILDĀMO DARBU izpildi vairāk par 4 (četrām) 

kalendārām dienām, bet PASŪTĪTĀJS savas saistības ir pilnībā izpildījis; 

2.2.3. ja PASŪTĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.3.1. un/vai 2.3.2.punktā norādītos termiņus vairāk kā par 

5 (piecām) kalendārajām dienām. 

2.3. Šajā LĪGUMĀ minēto IZPILDĀMĀ DARBA izpildes termiņi un kārtība ir šādi: 

2.3.1. PASŪTĪTĀJS, parakstot LĪGUMU, iesniedz IZPILDĪTĀJAM iespiežamo izdevumu 

materiālu  (skolotāja rokasgrāmatas un skolēnas darba burtnīcas) MS Office Word formātā, 

kurš tiek maketēts un drukāts,  un CD disku  ar mācību metodiskajiem materiāliem elektroniskai 

videi un interaktīvai tāfelei, kuri tiek tiražēti apdrukātos DVD diskos. IZPILDĪTĀJS, saņemot 

iespiežamo izdevumu materiālu  (skolotāja rokasgrāmatas un skolēnas darba burtnīcas) MS 

Iepirkuma nolikumam 

„ MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU  IZDOŠANA”, 

iepirkuma identifikācijas  

Nr. DCPV 2012/3/9-1.9/ESF 
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Office Word formātā, kurš tiek maketēts un drukāts,  un CD disku ar mācību metodiskajiem 

materiāliem elektroniskai videi un interaktīvai tāfelei,  parakstot nodošanas pieņemšanas aktu 

apliecina,ka ir saņēmis pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos materiālus.  

2.3.2. IZPILDĀMAIS DARBS IZPILDĪTĀJAM jāpaveic: 

2.3.2.1.maketēšanas darbus  3 darba dienu laikā no līguma un pieņemšanas- nodošanas 

akta parakstīšanas; 

2.3.2.2.druka, pavairošana, piegāde – līdz 2012.gada 26.aprīlim. 

2.3.3. IZPILDĪTĀJS pirms iepirkuma priekšmeta izgatavošanas izdrukā iepirkuma priekšmeta 

digitālo paraugnovilkumu un iesniedz to saskaņošanai PASŪTĪTĀJAM.  

2.3.4. IZPILDĪTĀJS veic gatavā IZPILDĀMĀ DARBA piegādi Pasūtītājam  Daugavpilī, 

Jātnieku ielā 87, iesniedzot preču pavadzīmi un pieņemšanas-nodošanas aktu. 

2.4. Ja PASŪTĪTĀJAM ir kādi iebildumi pret izpildītā IZPILDĀMĀ DARBA kvalitāti un/vai kvantitāti, 

tad pretenzijas jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstveidā 3 (triju) kalendāro dienu laikā pēc IZPILDĪTĀ 

DARBA saņemšanas, ko apliecina pieņemšanas-nodošanas akts,  un preču pavadzīmes 

parakstīšanas. Konstatētie trūkumi, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJAM 

jānovērš PUŠU savstarpēji rakstveidā (pa faksu vai e-pastu) saskaņotā termiņā. 

2.5. IZPILDĀMAIS DARBS ir uzskatāms par neatbilstošu LĪGUMA noteikumiem, ja tas neatbilst 

pakalpojuma tehniskajai specifikācijai,  apstiprinātajam paraugnovilkumam un izdevuma tirāžai. 

2.6. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs veikt IZPILDĀMO DARBU pirms noteiktā termiņa un šajā gadījumā 

PASŪTĪTĀJAM ir jāpieņem šo IZPILDĀMO DARBU izpildījums un jāparaksta preču pavadzīme 

un pieņemšanas-nodošanas akts. 

2.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina IZPILDĀMO DARBU ar visiem nepieciešamajiem materiāliem (papīrs, 

krāsa, apstrādes materiāli u.c.). 

2.8. Īpašuma tiesības uz IZPILDĪTO DARBU pāriet PASŪTĪTĀJAM ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir 

pilnībā norēķinājies ar IZPILDĪTĀJU par IZPILDĪTO DARBU, t.sk., apmaksājis līgumsodu u.c. 

LĪGUMĀ paredzētos maksājumus. 

2.9. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikties pieņemt IZPILDĪTO DARBU, ja tas izgatavots saskaņā ar 

LĪGUMA noteikumiem. 

2.10. PASŪTĪTĀJS nodrošina tā pilnvarotās personas klātbūtni IZPILDĪTO DARBU saņemšanas 

vietā un uzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties šī noteikuma neievērošanas rezultātā. 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Par IZPILDĀMĀ DARBA veikšanu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM Ls ________, plus 

PVN ___ % Ls _______, kopsummā Ls ________ 5 (piecu) darba dienu laikā no IZPILDĀMĀ 

DARBA pieņemšanas, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts un preču 

pavadzīme. 

3.2. PASŪTĪTĀJAM ir jāveic visi LĪGUMĀ minētie maksājumi, pārskaitot naudas līdzekļus uz 

IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu. 

4. GARANTIJAS UN INTELELKTUĀLĀS ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

4.1. IZPILDĪTĀJS garantē savlaicīgu IZPILDĀMĀ DARBA veikšanu un atbilstību PASŪTĪTĀJA 

pasūtījumam un LĪGUMA noteikumiem. 

4.2. PASŪTĪTĀJS garantē savlaicīgu IZPILDĀMĀ DARBA pieņemšanu un pilnas vērtības apmaksu 

LĪGUMĀ norādītajos termiņos un apmēros. 

4.3. PASŪTĪTĀJS garantē, ka personas, kuras paraksta šo LĪGUMU, paraksta vai saskaņo izmaksu 

tāmes, maketus, apstiprinājumus, preču pavadzīmes un citus dokumentus LĪGUMA ietvaros, ir 

pilnvarotas to darīt un ka pilnvarnieku atsaukšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS tiks 3 (trīs) dienas 

iepriekš rakstiski brīdināts un izmaiņas tiks uzskatītas par saistošām no paziņojuma saņemšanas 

brīža. 

4.4. PUSES atzīst par konfidenciālu visu ar LĪGUMU un IZPILDĀMO DARBU saistīto informāciju un 
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sagatavošanas darbu skices, iesniegtos materiālus, ko LĪGUMA izpildes gaitā PUSES savstarpēji 

nodevušas viena otrai (saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu). 

4.5. Maketi un citi materiāli, kas nepieciešami IZPILDĀMO DARBU izpildei, ir PASŪTĪTĀJA 

īpašums, kuru IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM kopā ar IZPILDĪTIEM DARBIEM. 

4.6. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par IZPILDĀMO DARBU informatīvo saturu un intelektuālā īpašuma 

tiesību ievērošanu attiecībā uz tiem. 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. PUSES nav atbildīgas par zaudējumiem, kas nodarīti otrai PUSEI sakarā ar force majeure 

(neparedzētu apstākļu) iestāšanos, kurus tās nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un kuru 

rezultātā nav pilnīgi vai daļēji izpildītas LĪGUMĀ noteiktās saistības. Pie šādiem apstākļiem 

pieskaitāmas stihijas nelaimes, plūdi, zemestrīces, kara darbība, blokādes u. c., kā arī elektropadeves 

un materiālu piegādes traucējumi, kuri nav atkarīgi no IZPILDĪTĀJA. 

5.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā PUSEI jāpaziņo par to otrai PUSEI rakstiskā 

veidā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tā ir konstatējusi vai varēja konstatēt šādu apstākļu iestāšanos, 

pievienojot dokumentālu apliecinājumu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un darbības 

ilgumu. Pēc nepārvaramas varas apstākļu darbības izbeigšanās PUSĒM jāturpina pildīt šajā 

LĪGUMĀ noteiktās saistības. 

5.3. Ja Līguma 5.1.punktā minētie nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, katrai 

no PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, rakstveidā paziņojot par to otrai PUSEI 5 

(piecas) kalendārās dienas iepriekš. 

5.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no pienākuma veikt samaksu par 

IZPILDĪTĀJA piegādātiem IZPILDĪTIEM DARBIEM. 

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA 

6.1. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, 

savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir Latvijas Republikas 

tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

6.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteikto IZPILDĀMĀ DARBA izpildes termiņu vai trūkumu 

novēršanas termiņu, bet PASŪTĪTĀJS savas saistības ir pilnībā izpildījis, tad PASŪTĪTĀJS ir 

tiesīgs aprēķināt un IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildītā 

IZPILDĀMĀ DARBA summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 20% no 

LĪGUMA 3.1.punktā norādītās summas. 

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMĀ paredzēto saistību izpildes, kā arī nav 

uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu. 

6.4. PUSES ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (izņemot LĪGUMA 

5.1.punktā norādītos gadījumus) un atlīdzina otrai PUSEI visus PUSES darbības vai bezdarbības 

rezultātā nodarītos tiešos zaudējumus. 

7. PAPILDUS NOTEIKUMI 

7.1. Nekāda veida mutiskas vienošanās netiek uzskatītas par LĪGUMA sastāvdaļu. 

7.2. Visi labojumi, papildinājumi un pielikumi ir sastādāmi PUSĒM savstarpēji vienojoties, rakstiskā 

veidā, stājas spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījušas abas PUSES un kļūst par LĪGUMA neatņemamu 

sastāvdaļu. 

7.3. Ja PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM rodas domstarpības par izmaksu aprēķinu vai darba 

tehnisko kvalitāti, PUSĒM ir tiesības pieaicināt ekspertus, t.sk., no citiem poligrāfijas uzņēmumiem. 

Katra PUSE var pieaicināt ekspertu un viņu kopīgais spriedums uzskatāms par galīgu. Ja galīgais 

lēmums netiek pieņemts – PUŠU eksperti nevienojas, tiek pieaicināts neatkarīgais eksperts, kura 

pakalpojuma izmaksas sedz abas PUSES katra pa 50% (piecdesmit procenti) no izstādītā rēķina 

summas. 

7.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji ar LĪGUMU uzņemto saistību izpildi nodot trešajām 

personām, tomēr arī šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs PASŪTĪTĀJA priekšā par 
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IZPILDĀMO DARBU un pārējām IZPILDĪTĀJA saistībām, kas paredzētas LĪGUMĀ.  

7.5. LĪGUMS pilnībā apliecina PUŠU vienošanos un gribu un ir saistošs PUŠU tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

7.6. Ja LĪGUMA darbības laikā kādi no LĪGUMA noteikumiem kļūst pretrunā spēkā esošiem likumiem, 

citiem normatīvajiem aktiem vai tiesas nolēmumiem, tas neaptur un/vai nepadara par spēkā 

neesošiem citus LĪGUMA noteikumus, un PUSES apņemas aizvietot minētos noteikumus ar citiem, 

iespējami līdzvērtīgākiem, spēkā esošiem noteikumiem. 

7.7. LĪGUMS ir sastādīts un parakstīts uz _______ lapām, ar ____ pielikumu(-iem) uz _____ lapām, 

kopā uz _______ lapām, 2 (divos) eksemplāros un atrodas pa vienam LĪGUMA eksemplāram pie 

katras no PUSĒM. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

7.8. PUSES ir apspriedušas visus LĪGUMA noteikumus un vienojušās par tiem, un noslēdz šo LĪGUMU 

bez viltus, spaidiem un maldiem, un apņemas pildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības. PUSES to 

apstiprina ar saviem parakstiem. 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: 

 

Pasūtītājs: 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Reģ. Nr. 90000066069 

Adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 

Konts:  Nr. LV62TREL 2150251008000 

Banka: VALSTS KASE, Kods TRELLV22 
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