
19/09/2011 
Paziņojums par planoto līgumu.  

Degvielas iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām.  

Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV2011/8 

 

 

 

09/09/2011 
Informatīvais paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas plānoto 

līgumu „Elektroinstrumentu un piederumu piegāde Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas vajadzībām” iepirkuma identifikācijas numurs DCPV 

2011/7 

 
15/08/2011 
Informatīvais paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas plānoto 

līgumu  

„FIZISKĀS UN TEHNISKĀS APSARDZES NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS 

CELTNIEKU PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ ” . Identifikācijas numurs DCPV 

2011/6.  

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola  

Iepirkuma identifikācijas numurs:  DCPV 2011/6  

Iepirkuma priekšmets:  Apsardzes pakalpojumu iepirkums  

Paredzamā līgumcena: Līdz 20 000.00 LVL bez PVN 

Līguma termiņš:  12 mēneši  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  19.08.2011., plkst. 10:00 

Iepirkuma dokumentācija: " Nolikums" 

  

 
01/06/2011 
Informatīvais paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas plānoto 

līgumu  

„Celtniecības materiālu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

dienesta viesnīcas otrā stāva vienkāršotās rekonstrukcijas II kārtas ietvaros” . 

Identifikācijas numurs DCPV 2011/5. 

 

 

 

29/04/2011 
Informatīvais paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas plānoto 

līgumu  

„Celtniecības materiālu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

dienesta viesnīcas otrā stāva vienkāršotās rekonstrukcijas I kārtas ietvaros” iepirkuma 

identifikācijas numurs DCPV 2011/4  

 

 

 

14/04/2011 
Informatīvais paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas plānoto 

līgumu  
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Iepirkums „Elektromateriālu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām” ,  

iepirkuma identifikācijas numurs DCPV 2011/3  

 

18/04/2011 
"Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas iepirkumu komisijas skaidrojums 

Nolikuma „Elektromateriālu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām” noteikumiem"  

 

 

 

 

17/03/2011  
Informatīvais paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas plānoto 

līgumu  

Iepirkums "Santehnikas preču un instrumentu iepirkums Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas vajadzībām " Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV 2011/2  

 
07/02/2011 

Iepirkums "Kancelejas preču iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām "  

Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV 2011/1 

 
05/01/2011  

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 

 
Informatīvais paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

plānoto līgumu.  

Iepirkums: Formātripzāģmašīnas ar sagāžamu vārpstu un skaidu nosūcēja iegāde 

profesionālās izglītības mācību vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas 

Nr.DCPV/2010-2.  
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