
 
 

 

 
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

DAUGAVPILS 9. VIDUSSKOLA 

Reģ. Nr. 2713901238, 18. Novembra iela 47, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423591, fakss 65423591 

e-pasts: 9.vsk@inbox.lv, http://daug9vsk.lv 

 

 Daugavpilī 

10.06.2021 

 

UZAICINĀJUMS 

iesniegt piedāvājumu 

 

Tirgus izpēte D9VSK_2021-3N 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums  

„Mācību grāmatu, darba burtnīcu, daiļliteratūras un citu mācību līdzekļu iegāde” 

 

1. Pasūtītājs:  

 

Pasūtītāja nosaukums Daugavpils 9.vidusskola 

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

Reģ.Nr. 2713901240 

Kontaktpersona līguma 

slēgšanas jautājumos 

Direktors Arturs Fedotovs,  mob.29734665 

e-pasts: 9.vsk@inbox.lv 

Kontaktpersona 

tehniskajos jautājumos 

Bibliotekāre Tatjana Kovaļčuka 

Tālr.29823403 

 

2. Iepirkuma priekšmets: Mācību grāmatu, darba burtnīcu, daiļliteratūras, metodiskās 

literatūras  un citu mācību līdzekļu iegāde. 

3. Piedāvājumu var iesniegt: Piedāvājumus lūdzam iesūtīt līdz šī gada 19.jūnijām uz e-

pasta adresi 9.vsk@inbox.lv, ar norādi „Piedāvājums mācību grāmatu, darba 

burtnīcu, daiļliteratūras un citu mācību līdzekļu iegādei” 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 uz 

vienu gadu, vai līdz līguma summas limita sasniegšanai. 

 

5. Visiem ar piegādi saistītiem izdevumiem pēc adreses 18. Novembra iela 47, Daugavpilī 

ir jābūt iekļautiem cenā. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot pakalpojumu uz visu 

līguma summu. Cenām uz noradītu precu daudzumu ir jāpaliek nemainīgām visu 

līguma  darbības laiku.  

6. Piedāvājumā jāiekļauj: 

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


• 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, aizpildot tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). Cena 

jānorāda euro ar PVN Cenā jāiekļauj visas izmaksas. 

 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu katram noradītajām 

bibliogrāfiskajām nosaukumam, kas pilnībā atbilst prasībām. 

8. Līgums tiks noslēgts ar visiem pretendentiem, kuriem būs kaut viens zemākas cenas 

piedāvājums uz to preču apjomu (līguma summa), kuros būs zemākas cenas. 

9. Informāciju par tirgus izpētes rezultātiem un lēmumu par līgumu sagatavošanu, sniegs 

Daugavpils 9. vidusskolas pilnvarota persona no 2021. gada 19. jūnija līdz 2021. gada  

27. jūnijam. 

 

 

 

 
 
Izglītības iestādes direktors:                                                        Arturs FEDOTOVS 

 
Mukāne 

654 23591 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           

 



 
 

 

     1.pielikums 

 

 
 

PIETEIKUMS 

Daugavpilī 

Komersants 

___________________________________________________________________________ 

                                                                   (nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. ______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese 

________________________________________________________________________________ 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________ 

tālr., fakss___________________________ e-pasts_______________________________________ 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.      ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bankas rekvizīti 

 __________________________________________________________________________ 

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) 

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskās 

grāmatas un daiļliteratūra” D9VSK 2020/3N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un 

garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un 

saprotami. 

2. ____________________________________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka: 

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

2.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;  

 

 
 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts, datums  


