
2013. gada iepirkumi 

11/11/2013 

"Gultas veļas piegāde" 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets "Gultas veļas piegāde" 

Iepirkuma identifikācijas numurs: DCPV 2013/10 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 25.novembris, plkst. 13:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma dokumentācija: 
Iepirkuma "Gultas veļas piegāde" nolikums 

Iepirkuma "Gultas veļas piegāde" specifikācija 

Iepirkuma rezultāts 
Lēmums 

Ar uzvarētājiem noslēgtā līguma teksts 

 

25/10/2013 

"Metināšanas iekārtu un piederumu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

īstenojamo izglītības programmu ietvaros" 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Metināšanas iekārtu un piederumu piegāde Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas īstenojamo izglītības programmu ietvaros" 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

DCPV 2013/9 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 
2013.gada 04.novembris, plkst. 13:00 

Līguma darbības 

laiks: 
12 mēneši 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Metināšanas iekārtu un piederumu piegāde Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas īstenojamo izglītības programmu 

ietvaros" nolikums 

Iepirkuma "Metināšanas iekārtu un piederumu piegāde Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas īstenojamo izglītības programmu 

http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_10/DCPV_gultasvela_2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_10/gultas_vela.xls
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_10/lemums-nr-72.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_10/liguma_teksts.docx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_9/DCPV_metinasana_2013_ar_eiro.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_9/DCPV_metinasana_2013_ar_eiro.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_9/DCPV_metinasana_2013_ar_eiro.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_9/tehniska_specifikacija_metinatajiem24-10-2013_ar_e.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_9/tehniska_specifikacija_metinatajiem24-10-2013_ar_e.xlsx


ietvaros" specifikācija 

Iepirkuma rezultāts 
Lēmums 

Ar uzvarētājiem noslēgtā līguma teksts 

 

24/10/2013 

"Santehnikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām" 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma 

priekšmets 

"Santehnikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

DCPV 2013/8 

Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš 

2013.gada 04.novembris, plkst. 13:00 

Līguma darbības 

laiks: 
12 mēneši 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Santehnikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" nolikums 

Iepirkuma "Santehnikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" specifikācija 

Papildus 

informācija 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma  13.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods 

sākas trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, 

kad Padome noteikusi maiņas kursu, un ilgst sešus mēnešus pēc euro 

ieviešanas dienas, iepirkumu komisija papildus nolikuma 8.6. punktā 

noteiktajām pienākumam finanšu – tehniskajā piedāvājumā norādīt cenas 

latos, lūdz pretendentus norādīt cenu arī euro. 

Lai nerādītu neērtības finanšu – tehniskajā piedāvājuma aizpildīšanā, 

komisija ir pārveidojusi  finanšu – tehniskā piedāvājuma veidlapu, ieviešot 

papildus kolonnu preču cenu norādīšanai  euro,  ko ieinteresētus 

pretendentus lūdz aizpildīt, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā. 

Iepirkuma "Santehnikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" specifikācija ar Eiro valūtas kolonnām 

Iepirkuma Lēmums 

http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_9/tehniska_specifikacija_metinatajiem24-10-2013_ar_e.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_9/lemums_metinashana_nr.54.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_9/liguma_teksts.docx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_8/DCPV_santehnika_2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_8/DCPV_santehnika_2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_8/Santehnika22-10-2013.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_8/Santehnika22-10-2013.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_8/Santehnika22-10-2013_ar_eiro.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_8/Santehnika22-10-2013_ar_eiro.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_8/lemums_santehnika_nr-55.doc


rezultāts Ar uzvarētājiem noslēgtā līguma teksts 

 

22/10/2013 

Atklāts konkurss "Jauna mikroautobusa iegāde operatīvā līzingā Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas vajadzībām" 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Jauna mikroautobusa iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" 

Iepirkuma 

identifikācijas numurs: 
DCPV 2013/7 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 
2013.gada 20.novembris, plkst. 13:00 

Līguma darbības laiks: 36 mēneši 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Jauna mikroautobusa iegāde Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas vajadzībām" nolikums ar pielikumiem  

Sarakste Jautājumi un atbildes 1  

10/10/2013 

"Degvielas iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām" 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Degvielas iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2013/6 

Piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš 
2013.gada 21.oktobris, plkst. 10:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Degvielas iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" nolikums ar pielikumiem  

Iepirkuma rezultāts 
Lēmums 

Līgums 

http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_8/liguma_teksts.docx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_7/AUTOBUSA_OPERATIVA_NOMA_DCPV-7-15_10_2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_7/AUTOBUSA_OPERATIVA_NOMA_DCPV-7-15_10_2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_7/atbildes1.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_6/DCPV_degviela-09-10-2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_6/DCPV_degviela-09-10-2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_6/lemums_degviela.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_6/liguma-teksts.docx


 

01/10/2013 

 

"Santehnikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām" 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets: 
Santehnikas preču piegāde Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs:  
DCPV 2013/5 

Piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš: 
2013.gada 14.oktobris, plkst. 10:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma 

dokumentācija 

Iepirkuma "Santehnikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas vajadzībām" nolikums 

Iepirkuma "Santehnikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas vajadzībām" specifikācija 

Rezultāts Iepirkums pārtraukts 

 

08/08/2013 

 

"Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana Daugavpils Celtnieku profesionālajā 

vidusskolā" 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets: 
 Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana 

Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs:  
DCPV 2013/4 

Piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš: 
2013.gada 14.augusts, plkst. 13:00 

http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_5/DCPV_santehnika_2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_5/DCPV_santehnika_2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_5/Santehnika01-10-2013.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_5/Santehnika01-10-2013.xlsx


Līguma darbības laiks: 1 gads 

Paredzamā līgumcena: Līdz 30 000,00- Ls 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana 

Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā" nolikums 

 

Lēmums 

Līguma teksts 

Lēmuma labojums 

17/05/2013 

 

"Celtniecības materiālu piegāde" 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma izpildes vieta  Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs:  
DCPV 2013/2 

Iepirkuma priekšmets: Celtniecības materiālu piegāde 

Līguma termiņš: 12 mēneši 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš: 
29.05.2013., plkst. 10:00 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

NOLIKUMS  

SPECIFIKĀCIJA 

REZULTĀTS 

 

10/04/2013 

 

Numerācijas  kļūdas dēļ iepirkuma „Kancelejas preču un piederumu piegāde Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. DCPV2013/1 Tehniskajā 

specifikācijā  pozīciju Nr.  62, 63, 64, 65, 95, 99, 100, 102 ir veikti precizējumi (pozīciju 

apraksti mainīti vietām atbilstoši pozīciju nosaukumam). 

Tehniskā specifikācija ar precizējumiem 

 

05/04/2013 

http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_4/DCPV_apsardze_2013_08_08.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_4/DCPV_apsardze_2013_08_08.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_4/lemums_apsardze.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_4/liguma-teksts.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_4/lemums_apsardze-par_lemuma-labojumu.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_2/dcpv_celtniecibas-materiali_17-05-2013.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_2/tehniska_specifikacija_2013.xls
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_2/piedavajumu-vertesanas_protokols-celtniec-mater.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/Tehniska_specifikacija_02-04-2013_precizejumi.xlsx


Paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas plānoto līgumu „Kancelejas 

preču un piederumu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām” 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma izpildes vieta  Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs:  
DCPV 2013/1 

Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču un piederumu piegādes 

Līguma termiņš: 12 mēneši 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš: 
17.04.2013., plkst. 12:00 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma Nr. DCPV 2013/1 „Kancelejas preču un piederumu 

piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām” nolikums 

Iepirkuma Nr. DCPV 2013/1 „Kancelejas preču un piederumu 

piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām” specifikācija 

Iepirkuma Nr. DCPV 2013/1 „Kancelejas preču un piederumu 

piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām” rezultāts 

  

2012. gada iepirkumi 

29/10/2012 

Lēmums, par iepirkuma uzvarētājiem  

 

„Degvielas iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām” 

   

21/09/2012 

Paziņojums par Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas plānoto līgumu „Degvielas 

iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām” 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma izpildes vieta Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 

Iepirkuma identifikācijas 
DCPV 2012/6 

http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/DCPV_kancelejas_preces.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/DCPV_kancelejas_preces.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/DCPV_kancelejas_preces.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/Tehniska_specifikacija_02-04-2013.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/Tehniska_specifikacija_02-04-2013.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/Tehniska_specifikacija_02-04-2013.xlsx
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/Kancelejas_iepirkums_2012_1-protokols_3-3.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/Kancelejas_iepirkums_2012_1-protokols_3-3.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_2013_1/Kancelejas_iepirkums_2012_1-protokols_3-3.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/29102012lemums_par_degvielu.pdf


numurs: 

Iepirkuma priekšmets: degvielas iegāde 

Līguma termiņš: 12 mēneši 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš: 
02.10.2012., plkst. 10:00 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma Nr. DCPV 2012/6 „Degvielas iegāde Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām” nolikums  

 

30/08/2012 

Lēmums, par iepirkuma uzvarētājiem 

"Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana Daugavpils Celtnieku profesionālā 

vidusskolā" 

  

 

http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_degviela-17-09-2012.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/DCPV_degviela-17-09-2012.doc
http://dcpv.lv/Iepirkumi/Lemums.pdf
http://dcpv.lv/Iepirkumi/Lemums.pdf

