
 
 

 

 
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

DAUGAVPILS 9. VIDUSSKOLA 
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 Daugavpilī 

24.01.2022 

 

UZAICINĀJUMS 

iesniegt piedāvājumu 

 

Tirgus izpēte D9VSK/2022-2N 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums  

„Biroja tehnikas remonta pakalpojums” 

 

1. Pasūtītājs:  

 

Pasūtītāja nosaukums Daugavpils 9.vidusskola 

Adrese 18. Novembra iela 47, Daugavpils, LV-5401 

Reģ.Nr. 90009737220 

Kontaktpersona līguma 

slēgšanas jautājumos 

Direktors Arturs Fedotovs,  mob.29734665 

e-pasts: 9.vsk@inbox.lv 

Kontaktpersona 

tehniskajos jautājumos 

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Vladimirs 

Jančevskis, mob. 26199601 

 

2. Iepirkuma priekšmets: Biroja tehnikas remonta pakalpojums (darba stundās). 

3. Piedāvājumu var iesniegt: Piedāvājumus lūdzam iesūtīt līdz 2022. gada 1.februārīm 

plkst. 15.00  uz e-pasta adresi 9.vsk@inbox.lv, ar norādi „Piedāvājums biroja 

tehnikas pakalpojumam”, klātienē skolas kancelejā vai pa pastu: Daugavpils 

9.vidusskola, 18.Novembra ielā 47, Daugavpils, Latvija, LV-5403. 

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

31.08.2022. 

 

5. Visiem ar pakalpojuma sniegšanu saistītiem izdevumiem pēc adreses 18. Novembra iela 

47, Daugavpilī ir jābūt iekļautiem pakalpojuma cenā. Līguma summa nevar pārsniegt 

900 eiro  (deviņi simti eiro) ar PVN. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot pakalpojumu 

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

darbības laiku.  

 

 

 

http://daug9vsk.lv/
mailto:9.vsk@inbox.lv


6. Piedāvājumā jāiekļauj: 

 pretendenta rakstisks pieteikums par dalību tirgus izpētes  procedūrā, kas sniedz īsas 

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

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

 finanšu piedāvājums, noradot 1 darba stundas izmaksas biroja tehnikas 

remontdarbiem. Cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā  ne iekļauj izmaksas par 

remontmateriāliem, kas tiek uzstādīti iekārtās remonta laikā.  (Remontmateriāli, kas 

tiek uzstādīti biroja tehnikā tiek apmaksāti papildus, saskaņojot remontmateriālu 

cenu pirms remontdarbu veikšanas vai nodrošinot pakalpojuma sniedzēju ar 

remontdarbiem nepieciešamajiem remontmateriāliem.) 

 Firmai pretendentam ir jāapliecina, ka biroja tehnikas remontdarbi tiks uzsākti 1 

darba dienas laika pēc informācijas saņemšanas par remontdarbu nepieciešamību un 

tie tiks sniegti saprātīgajos termiņos.  

 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu par vienu biroja 

tehnikas remonta darba stundu.  

 

8. Informāciju par tirgus izpētes rezultātiem un lēmumu par līgumu sagatavošanu, būs 

pieejama interneta vietnē https://www.daug9vsk.lv/par-skolu/8-publiskie-iepirkumi pēc  

2022.gada 18.februāra. 

 

 
 
Izglītības iestādes direktors:                                                        Arturs FEDOTOVS 

 
 
 
A.Fedotovs 
29734665 
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