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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Aglonas novada dome aicina iesniegt piedāvājumu iepirkumā, kas tiek veikts Publisko 

iepirkumu likuma 8
1
.panta noteiktajā kārtībā, ievērojot  Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma 

(turpmāk tekstā - Nolikums) noteikumus. 

1.2.  Ar Nolikumu var iepazīties Aglonas novada domes mājas lapā internetā www.aglona.lv.  

1.3.  Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2011/27/ ESF. 

1.4.  Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona,  Aglonas novads,  LV-5304 

Reģistrācijas numurs: 90000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 653245735 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersona Ingūna Barkeviča, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja,  t.65324573, 

 e-pasts padome@aglona.lv  

1.5. Līguma izpildes vieta -Aglonas novads  

1.6. Līguma izpildes laiks – pakalpojuma sniegšanas termiņš ir līdz 3 mēnešiem no līguma noslēgšanas 

dienas; 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība: 

 1.7.1. pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 5. decembra, plkst.11.00, piedāvājumu 

iesniegšanas vieta – Aglonas novada dome, lietvedība, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas 

novads. LV-5304, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu; 

1.7.2. piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam 

piedāvājumu iesniegšanas termiņam; 

1.7.3. piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas 

iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ 

iesniedzējam; 

1.7.4. iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. 
1.8.  Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.8.1.pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā (turpmāk - Nolikums) 

1.9.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas; 

1.8.2 ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.8.1.punktā noteiktajā 

termiņa, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu 

un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītajam. 

1.9.  Piedāvājuma noformēšana: 

    1.9.1.piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

· Aglonas novada dome, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads,  LV-5304; 

· pretendenta nosaukums, adrese, telefona, faksa numurs un e-pasta adrese; 

· atzīme: Piedāvājums iepirkumam „“Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas novada domes 

kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”,  identifikācijas Nr.AND 2011/27/ ESF. 

Neatvērt līdz 2011.gada 5.decembra plkst.11.00. 

1.9.2.  piedāvājumā jāiekļauj sekojoši dokumenti: 

 1.9.2.1.  pretendentu atlases dokumenti, kas minēti Nolikuma 4.nodaļā, ieskaitot pieteikumu  dalībai 

iepirkumā; 

 1.9.2.2. tehniskais piedāvājums; 

 1.9.2.3. finanšu piedāvājums. 

http://www.aglona.lv/
mailto:padome@aglona.lv
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1.9.3. pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu un tā kopiju, ievērojot 

Nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIĢINĀLS” vai 

„KOPIJA”. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītajam; 
1.9.4. piedāvājums jāievieto nolikuma 1.9.1.punkta minētajā aploksnē; 

1.9.5. piedāvājumam ir jābūt drukātam vai rakstītam ar neizdzēšamu tinti, skaidri salasāmiem, bez 

labojumiem; 

1.9.6. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē, 

ka : 
· ir uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”; 

· ir piedāvājumu parakstīt pilnvarotas amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un 

paraksta atšifrējums; 
· ir vietas nosaukums un datums. 

1.9.7. visiem Pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem pamatojoties uz Dokumentu 

juridiskā spēka likumu; 

1.9.8. pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu 

paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā; 

1.9.9.  ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā  papildus norāda 

personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras 

personas atbildības sadalījumu. 
1.10.  Cita informācija: 

1.10.1. informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek pa  e-pastu vai faksu, pastu 
(pēc pieprasījuma); 

1.10.2. Publisko iepirkumu komisija pēc ieinteresētā pretendenta rakstiska pieprasījuma sniedz 

papildus informāciju par Nolikumu un tajā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trīs 

dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, šo informāciju publicējot Aglonas 

novada domes mājas lapā www.aglona.lv  

1.10.3.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu Pretendentam neatdod. 
1.10.4. iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus Nolikumā ietvertos noteikumus. 

1.10.5. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, 

kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkumu priekšmets ir apmācību organizēšana latviešu valodā pašvaldību speciālistiem, kas ir 

iesaistīti un kuriem ir interese Eiropas Savienības fondu apguvē par projektu iesniegumu sagatavošanu 

un projektu vadīšanu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (6.pielikums). 

2.2.  apmācības tiek organizētas par sekojošām tēmām: 

2.2.1. Iepirkumu vadības process projektos  

2.2.2. Stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse 

2.2.3. ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaite grāmatvedībā 

2.2.4. Komunikācija un publicitātes prasības ES projektos 

2.2.5. Laika menedžments projektos  

2.3.  Mērķa auditorija – līdz 25 pašvaldības darbinieki (katrā no tēmām) ar un bez pieredzes projektu 

vadībā. 

2.4.  CPV kods 80590000-6 (mācību konsultāciju pakalpojumi). 
2.5. tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu; 

2.6.  Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma 

variantus.  

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā: 

http://www.aglonas.lvs/
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3.1.1.pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

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

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

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;  

3.1.2. pretendentam Latvijā vai 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; 

 3.1.3. pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

3.1.4. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā Izglītības iestāžu 

reģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). 

       3.1.5. Pretendents ir tiesīgs 3.1.2.punktā noteikto izziņu iesniegt kopā ar piedāvājumu.  

3.2. Tehniskās un profesionālās spējas: 

3.2.1 veikt  apmācības, kas ir nosauktas 2.2. punktā, sertifikāta vai apliecības izsniegšana: 

3.2.1.1. pretendentam jānodrošina apmācības līdz 25 Aglonas novada pašvaldības  darbiniekiem, 

katrā no 2.2. punktā nosauktajām tēmām; 

3.2.1.2.  pretendentam jānodrošina mācību materiāli un apmācības latviešu valodā; 

3.2.1.3. apmācības jānodrošina Aglonas novada teritorijā; 

3.2.1.4. klātienes apmācību laiki jāsaskaņo ar pasūtītāju; 

3.2.1.5. lektoru minimālās kvalifikācijas prasības noteiktas pielikumā Nr.6 

 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: 

4.1.1. pretendenta pieteikums (1.pielikums) dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos 

veikt 2.2.punktā minētās apmācības, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta 

vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā; 
4.1.2. pieteikumu dalībai iepirkumā pretendents sagatavo uz savas veidlapas. 

4.2. Pretendentu atlases dokumenti: 

4.2.1. uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota 

reģistrācijas apliecības kopija; 

4.2.2. izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīga izdota dokumenta kopija, kas 

apliecina pretendenta profesionālo darbību izglītības un /vai apmācības nozarē; 

4.2.3. lektoru CV sagatavo saskaņā ar 4.pielikumu 

4.2.4. Pretendentam iepriekšējo 3 gadu laikā jābūt pieredzei apmācību organizēšanā Eiropas 

Savienības finansēto projektu jomā. (3. Pielikums). Pretendents iesniedz vismaz 2 pozitīvas 

atsauksmes Pretendenta sniegtajā informācijā norādītās pieredzes apliecināšanai. 

4.2.5 Pretendentam jānodrošina lektori ar pasniedzamajai tēmai atbilstošu izglītību un pieredzi. 

Pakalpojuma izpildē pretendentam jānodrošina un jānorāda visām tēmām atbilstoši speciālisti 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  (6.pielikums).  

4.3.6. Jāiesniedz lektoru parakstīts apliecinājums saskaņā ar 5.pielikumu, ka līguma piešķiršanas 

gadījumā darbosies šī līguma izpildē. Papildus jāpievieno visu norādīto lektoru izglītības un/ vai 

pieredzes dokumentu kopijas. 
4.3. Tehniskais piedāvājums: 

4.3.1. tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.7)  sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (6.pielikums); 

4.3.2. tehniskajā piedāvājumā iekļauj darbu izpildes (kalendāro) grafiku. 

4.4. Finanšu piedāvājums: 

4.4.1. finanšu piedāvājumā norāda vienas vienības cenu un kopējo cenu, par kādu tiks sniegts 

pakalpojums, iekļaujot visas izmaksas rezultatīvai pakalpojuma izpildei. Finanšu piedāvājumu 

sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (8.pielikums); 

4.4.2. finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda 

līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

4.5. Visi dokumenti jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu 

paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras apliecināta kopija.  
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4.6.  Pieprasīto dokumentu neiesniegšanas vai pretendenta iesniegto dokumentu neatbilstības iepirkuma 

noteikumos noteiktām prasībām gadījumā, pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā.  

 

5. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS DARBĪBA  

5.1.  Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma 

komisija, turpmāk – „komisija”. 

5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo 

nolikumu.  

5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas 

trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.  

5.4. Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.  

5.5. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai 

paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta 

pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu 

likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē.  

 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI 

6.1. Vispārīgie noteikumi 

6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

6.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots 

un noformēts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 

komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt. 

6.3. Pretendentu atlase 

6.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem 

pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā pretendentiem izvirzītajai prasībai.  

6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā 

piedāvājumu neizskata. 

6.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 

6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija 

izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.  

6.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās 

specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs. 

6.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

6.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav 

noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 

6.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu 

komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā 

labotās cenas. 

6.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji 

6.6.1. No nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem 

piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

6.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

6.6.3. Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.  

6.6.4. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par esošo iepirkuma priekšmetu kopumā 

ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura veiktās vidējās darba devēja sociālās 

iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais. Šajā gadījumā 
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pasūtītājs pieprasa pretendentiem informāciju par pēdējo 6 mēnešu laikā veikto vidējo sociālās 

apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu. 

6.6.5. Nolikuma 3.1.1.punktā minēto informāciju Komisija pārbauda publiskā datu bāzē par to 

pretendentu, apvienību dalībniekiem un tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem, kuram būtu piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

6.6.6.  Nolikuma 3.1.2.punktā minētās izziņas jāiesniedz tam pretendentam, apvienību dalībniekiem 

un tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz iepriekš minētās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no 

turpmākās dalības iepirkumā. Ja Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, 

Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nākošo pretendenta piedāvājumu, kuram ir zemākā piedavājuma 

cena, līdz ar to uz nākošo pretendentu attiecas noteikumu šī punkta prasības.  

6.7. Lēmuma paziņošana, līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi 

6.7.1.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

6.7.2.  Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma noteikumiem, pretendenta 

piedāvājumam un šim pakalpojumam paredzēto finansējumu.  

6.7.3.  Apmaksa par sniegto pakalpojumu tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katras semināra 

tēmas pabeigšanas un izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam. 

 

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1.   Iepirkuma komisijas tiesības 

7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma 

dienas. 

7.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām. 

7.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam 

iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. 

7.1.4. Noraidīt iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumam, neaptver visu prasīto 

pakalpojumu apjomu. 

7.1.5. Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, 

atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju. 

7.1.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar 

zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt 

lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.1.7. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma 

prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.1.8. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 

7.1.9. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

7.2.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas. 

7.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

7.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

7.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju 

par nolikumu. 

7.2.5. Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 

uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. 

7.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, 

citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par 

iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1.    Pretendenta tiesības 
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8.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez 

ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu 

iesniegušajiem pretendentiem. 

8.1.2. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot 

rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu par iepirkuma procedūru.  

8.1.3. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu 

par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un 

piedāvājuma saņēmējs.  

8.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

8.2. Pretendenta pienākumi 

8.2.1. Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības. 

8.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.2.3. Sniegt patiesu informāciju. 

8.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, kā arī vērtēšanai. 

 

9. INSTRUKCIJAS PIELIKUMI 

 

1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā. 

2.  pielikums – Informācija par pretendentu. 

3. pielikums -  Sniegto pakalpojumu saraksts. 

4.  pielikums – CV 

     5.pielikums - Līguma izpildē iesaistītā lektora apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā  

6.  pielikums – Tehniskā specifikācija. 

7.  pielikums – Tehniskais piedāvājums. 

8.  pielikums – Finanšu piedāvājums. 
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          1. pielikums 

AND/2011/27/ESF 

 

Pieteikums iepirkumam 

Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas novada domes kapacitātes 

stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros 
Identifikācijas numurs AND/2011/27/ESF 

 

Pretendents, ______________________________________________________________,  

pretendenta nosaukums 

reģ. nr. tā _________________ vadītāja vai pilnvarotas personas vārds uzvārds 

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu  piesaka dalību iepirkumā„” (ID Nr. _______) un: 

1) apņemas ievērot iepirkuma Nolikumu;  

2) atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma 

noslēgšanai; 

3) apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma 

nosacījumus, saskaņā ar līguma projektu; 

4) apliecina, ka:  

-Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumus, kad maksātnespējas procesā 

tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā 

bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

-pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 100 latus; 

- pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

 

 

Paraksts
1
: _____________________________________  

                            (pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)  

 

Pilns vārds, uzvārds: _____________________________ 

 

Amats: _____________________________________ 

 

Pretendenta adrese: ______________________________ 

 

Pretendenta tālruņa, faksa numuri ___________________ 

 

e-pasts 

 

Z.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno 

pilnvara) 
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        2. pielikums 

AND/2011/27/ESF 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

 

Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas novada domes kapacitātes 

stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros 
Identifikācijas numurs AND/2011/27/ESF 

 

 

1. Nosaukums: 

2. Reģistrācijas numurs: 

3. Adrese: 

4. Kontaktpersona : 

5. Telefons: 

6. Fakss: 

7. E-pasts: 

8. Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): 

9.         Finanšu rekvizīti: 

Bankas nosaukums: 
 

 

Bankas adrese (tai skaitā 

pilsēta, valsts, pasta indekss) 
 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Pilnvarotā persona, kas būs 

tiesīga parakstīt līgumu 
 

 

 

                                    Z.v. 

___________________________________________________________ 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 
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          3. pielikums 

AND/2011/27/ESF 

PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS 

 

Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas novada domes kapacitātes 

stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros 
Identifikācijas numurs AND/2011/27/ESF 

 

Pretendenta nosaukums: __________________________________________ 

Reģistrācijas numurs:     __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nr. 

p.k.   Līguma Nr., datums, 

līguma darbības laiks 

Norādīt  

Mācību programmu izstrāde un/vai 

metodisko materiālu izgatavošana un 

apmācību organizēšana Eiropas Savienības 

finansēto projektu jomā 

 

Pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

    

    

    

 

 

 

 

* - Jānorāda tikai prasībām atbilstoša pieredze. 

** - Jāpievieno vismaz 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes. 

 

 

 

 

 

 

                                    Z.v. 

___________________________________________________________ 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 
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          4. pielikums 

AND/2011/27/ESF 

 

CV 

(fiziskās personas kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts) 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Personas kods: 

4. Pasta adrese: 

5. Tālrunis: ________; e-pasts: _________________________ 

6. Izglītība: 

Izglītības iestāde, mācību/studiju laiks  

(no ...līdz…) 

Iegūtais grāds un/vai kvalifikācija  

  

  

7. Papildu izglītība/ kursi: 

Apmācītājs Nosaukums, laika posms 

  

8. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 –teicami, līdz 5- 

pamatzināšanas) 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

Latviešu    

Angļu    

Krievu    

9. Profesionālās iemaņas: 

10. Darba pieredze: 

Laika posms 

(no…līdz…) 

Darba vieta Amats Darba pieredzei – īss pienākumu 

apraksts; 

Projektu pieredzei - projekta nosaukums, 

ieviešanas laiks, finansējuma avots 

(programma)  

    

    

 

 

APLIECINĀJUMS: 

Es, ______________(vārds, uzvārds), apliecinu, ka šī informācija ir precīza un pareizi raksturo manu 

kvalifikācijas līmeni, piekrītu, ka mani dati tiek izmantoti iepirkuma pieteikuma izvērtēšanai. 

 

Vārds, Uzvārds  

Paraksts  

Datums  
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        5. pielikums 

AND/2011/27/ESF 

 

 

 

Līguma izpildē iesaistītā lektora apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā  

 

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir 

paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt 

iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.  

 

Vārds, Uzvārds  

 

Personas paraksts  

 

Datums  

 

 

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu: ______________            ____.____.________ 

 paraksts datums 
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      6. pielikums 

AND/2011/27/ESF 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas novada domes kapacitātes 

stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros 
Identifikācijas numurs AND/2011/27/ESF 

 

Apmācību organizēšana pašvaldības darbiniekiem un to institūciju, struktūrvienību pārstāvjiem par 

projektu iesniegumu sagatavošanu ES struktūrfondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistei.  

 

Apmācībām jānotiek secīgi – vienlaicīgi nevar tikt organizētas apmācības divām vai vairāk grupām) 

Apmācības tiks organizētas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041 

"Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai" īstenošanas ietvaros. 

 

Apmācību ietvaros tiks apgūtas tādas tēmas kā:  

n.p.k. Apmācību tēma Apraksts 

1 

Iepirkumu vadības 

process  projektos 

16 h apmācības par publisko iepirkumu. Apskatāmie jautājumi - cenas 

plānošana iepirkumiem, pretendentu kvalifikācijas prasību un vērtēšanas 

mehānisma noteikšana, tehnisko specifikāciju sagatavošanas principi, 

galvenās līguma projekta sadaļas, iepirkuma izsludināšana, piedāvājumu 

vērtēšana – ko un kā darīt, lai nebūtu sūdzību, iepirkumu dokumentēšana 

un saskaņošana ar projekta finansētāju. Iepirkuma procedūras kārtība ES 

līdzfinansētajos projektos. Praktisko uzdevumu pildīšana.  

2 
Stresa vadība un 

profesionālās izdegšanas 

profilakse  

16 h apmācības par profesionālo  izdegšana, tās novēršanas iespējas, 

Komunikācijas prasmes darbā ar partneriem, iestādēm. Stresa vadība 

projektu realizācijā. Projektu vadītāju profesionālās izdegšanas 

profilakse. Projektu vadītāju sociālās kompetences.  

3 

ES finansējuma un 

attiecināmo izmaksu 

uzskaite grāmatvedībā 

16 h apmācība par projektu izmaksu attiecināšanas prasībām ES un 

ārvalstu finanšu palīdzības projektos. 

 Apmācības tiek apgūtas tēmas ES finansējumu veidi un iespējamie 

līgumu nosacījumi, finansējuma ieņēmumu atspoguļošana atbilstoši LR 

likumdošanas prasībām, darba algu un tām pielīdzināmo maksājumu 

attiecināšana uz projektu, komandējumu izmaksu uzskaite un 

attaisnojuma dokumentu noformēšana, pamatlīdzekļu iegādes un 

nolietojuma attiecināšana uz projekta izmaksām, biroja izdevumu, 

autotransporta izdevumu, sakaru izdevumu u.c. izdevumu attiecināšana 

uz projekta izmaksām. 

Apstiprinātā projekta aktivitātes, plānotais projekta laika grafiks. 

Projekta izmaiņu vadība. Iepirkuma veikšana. ES struktūrfondu 

ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti. 

Ar projekta īstenošanu saistīto ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības 

uzskaite, finanšu plūsmas nodalīšana no citu darbības nozaru finanšu 

plūsmām. Kontu plāns, grāmatojumi, subkonti. 

Maksājumu, līgumu u.c. darījumu dokumentu noformēšana (datumi, 

numuri), vizuālās identitātes prasības, elektroniskie maksājumi. Izmaksu 

pieaugums/ samazinājums. Maksājumu veikšanas, algas un nodokļa 

aprēķinu optimizācija. 
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Starpposmu/Noslēguma pārskats. Noformējums, iekļaujamā informācija 

(ne par maz, ne par daudz). Projekta pārbaudes. 

Pēcuzraudzība.Praktiskie darbi par grāmatvedības tēmām.  

4 

Komunikācija un 

publicitātes prasības ES 

projektos 

16 h apmācības efektīvas komunikācijas nodrošināšanā un publicitātes 

prasību ievērošanā ES projektos. Apmācībās izskatāmās tēmas - 

komunikācijas veidi, komunikācijas funkcijas, komunikācijas procesa un 

tā elementu izpratne, atgriezeniskās saites loma veiksmīgas 

komunikācijas nodrošināšanā, saskarsmes līmeņi, to nepareizas izpratnes 

un pielietošanas sekas. 

Pozitīva pirmā iespaida nozīme veiksmīgas sadarbības nodrošināšanā: 

Neverbālā komunikācija – nozīmīgs informācijas avots; pozitīvas 

neverbālās komunikācijas izvēle, piemēri.  

Argumentu un pierādījumu spēks; argumentēšanas prasme. 

Sarunas partnerim atbilstošu argumentu izvēle; argumentēšanas 

stratēģija un taktika. Preses relīžu sagatavošana, informācijas 

sagatavošana atbilstoši ES projektu prasībām. Praktiskās nodarbības. 

5 

Laika menedžments 

projektos 

8 apmācības ar mērķi paaugstināt strādājošo efektivitāti. Darba laika 

plānošana, deleģēšana, informācijas plūsmas kontrole, sanāksmju 

plānošana un vadīšana treņinš izvirzīto mērķu sasniegšanai -  stratēģisko 

un taktisko mērķu pārvaldīšana. Kļūdu analīze.  

 

Īstenojamo pasākumu apraksts 

 

- Mācības notiks darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00. 

- Semināru ilgums vismaz 8 (astoņas) akadēmiskās stundas (8 * 45 minūtes). 

- Izpildītājs izstrādā semināra saturu, nodrošina prezentāciju, izdales materiālu un novērtējuma 

anketu izstrādi, izdalīšanu mācību dalībniekiem, apkopošanu. 

- Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms semināra uzsākšanas saskaņo tā saturu, 

prezentācijas un izdales materiālus ar Pasūtītāju. 

- Izpildītājs nodrošina un apmaksā Semināriem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, izdales 

materiālus, palīgmateriālus (ja tādi paredzēti praktisko uzdevumu veikšanai) katram semināra 

dalībniekam. 

- Izpildītājs izsniedz apmācību dalībniekiem apliecības (sertifikātus). 

- Pasūtītājs nodrošina telpas tikšanās reizēm ar pašvaldības speciālistiem. 

- Nepieciešams nodrošināt ES publicitātes prasību ievērošanu saskaņā ar publicitātes vadlīnijām 

(www.sif.lv/proceduras/eiropas-socialais-fonds) prezentāciju, izdales materiālos, izsniegtajos 

sertifikātos par apmācībām u.c. 

- Piedāvājuma cenā iekļaut visus ar apmācību organizēšanu saistītos izdevumus (lektoru atalgojums, 

transporta izdevumus, uzturēšanās izdevumus, kancelejas u.c.). 

 

                                                                    Obligātas prasības lektoriem. 

Lektors 

 

Galvenie veicamie uzdevumi Kvalifikācija un prasmes 

Iepirkumu 

vadības process  

projektos 

Apmācību programmas 

izstrāde, mācību un izdales 

materiālu sagatavošana, 

apmācību novadīšana  

 

Augstākā izglītība - tiesību zinātnēs, vadības zinībās, 

sociālajās zinībās vai projektu vadībā, zināšanas par 

projektu vadību, vismaz 3 gadu pieredze iepirkumu 

jomā,  iepriekšējā pieredze ES finansēto projektu 

sagatavošanā, vadīšanā, uzraudzībā vai vērtēšanā, 

zināšanas par ES un Latvijas normatīvajiem aktiem ES 

finansēto projektu īstenošanā, iepriekšēja pieredze 

apmācību kursu vadīšanā. 

Stresa vadība un Apmācību programmas Augstākā izglītība vadības zinībās, sociālajās zinībās 

http://www.sif.lv/proceduras/eiropas-socialais-fonds
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profesionālās 

izdegšanas 

profilakse  

izstrāde, mācību un izdales 

materiālu sagatavošana, 

apmācību novadīšana  

vai projektu vadībā,  zināšanas par stresa vadību, 

vismaz 3 gadu pieredze apmācību kursu vadīšanā  

ES finansējuma 

un attiecināmo 

izmaksu uzskaite 

grāmatvedībā 

Apmācību programmas 

izstrāde, mācību un izdales 

materiālu sagatavošana, 

apmācību novadīšana  

 

Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, vadības 

zinībās vai projektu vadībā, iepriekšējā pieredze ES 

finansēto projektu sagatavošanā, vadīšanā, uzraudzībā 

vai vērtēšanā, zināšanas par ES un Latvijas 

normatīvajiem aktiem ES finansēto projektu 

īstenošanā,  zināšanas par ES finansējuma izmaksu 

uzskaiti grāmatvedībā, vismaz 3 gadu pieredze 

apmācību kursu vadīšanā 

Komunikācija un 

publicitātes 

prasības ES 

projektos 

Apmācību programmas 

izstrāde, mācību un izdales 

materiālu sagatavošana, 

apmācību novadīšana  

 

Augstākā izglītība vadības zinībās, sociālajās zinībās 

vai projektu vadībā, iepriekšējā pieredze ES finansēto 

projektu sagatavošanā, vadīšanā, uzraudzībā vai 

vērtēšanā, zināšanas par ES un Latvijas normatīvajiem 

aktiem ES finansēto projektu īstenošanā, zināšanas par 

komunikācijas un publicitātes prasībām ES projektos, 

 vismaz 3 gadu pieredze apmācību kursu vadīšanā 

Laika 

menedžments 

projektos 

Apmācību programmas 

izstrāde, mācību un izdales 

materiālu sagatavošana, 

apmācību novadīšana  

Augstākā izglītība  vadības zinībās, sociālajās zinībās 

vai projektu vadībā, zināšanas par laika menedžmentu. 

Vismaz 3 gadu pieredze apmācību kursu vadīšanā 

 

Mācību kursa norises laiks –  saskaņojot ar pasūtītāju 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

 

Apmācāmo skaits –  līdz 25 cilvēkiem katrā no apmācības tēmām 

Pasūtītājs nodrošina telpas un ēdināšanu. 

Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. 
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         7. pielikums 

AND/2011/27/ESF 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas novada domes kapacitātes 

stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros 
Identifikācijas numurs AND/2011/27/ESF 

 

- Mācības notiks darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00. 

- Semināru ilgums vismaz 8 (astoņas) akadēmiskās stundas (8 * 45 minūtes). 

- Izpildītājs izstrādā semināra saturu, nodrošina prezentāciju, izdales materiālu un novērtējuma 

anketu izstrādi, izdalīšanu mācību dalībniekiem, apkopošanu. 

- Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms semināra uzsākšanas saskaņo tā saturu, 

prezentācijas un izdales materiālus ar Pasūtītāju. 

- Izpildītājs nodrošina un apmaksā Semināriem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, izdales 

materiālus, palīgmateriālus (ja tādi paredzēti praktisko uzdevumu veikšanai) katram semināra 

dalībniekam. 

- Izpildītājs izsniedz apmācību dalībniekiem apliecības (sertifikātus). 

- Nodrošinām ES publicitātes prasību ievērošanu saskaņā ar publicitātes vadlīnijām 

(www.sif.lv/proceduras/eiropas-socialais-fonds) prezentāciju, izdales materiālos, izsniegtajos 

sertifikātos par apmācībām u.c. 

- Piedāvājuma cenā iekļautas visas ar apmācību organizēšanu saistītos izdevumus (lektoru 

atalgojums, transporta izdevumus, uzturēšanās izdevumus, kancelejas u.c.). 

 

Nr. 

p.k. 
Apmācību kurss  

Apmācības notiks: 

(paredzamais datums un laiks) 

1. Iepirkumu vadības process  projektos  

2. Stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse   

3. ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaite grāmatvedībā  

4. Komunikācija un publicitātes prasības ES projektos  

5. Laika menedžments projektos  

 

 

Apmācību tēma Lektors Kvalifikācija un prasmes 

Iepirkumu vadības 

process  projektos 

Piedāvātā  lektora  

vārds, uzvārds 

Augstākā izglītība -___________ 

______ gadu pieredze iepirkumu jomā,   

______ gadu pieredze ES finansēto projektu sagatavošanā, 

vadīšanā, uzraudzībā vai vērtēšanā (attiecīgo pasvītrot)  

___zināšanas par ES un Latvijas normatīvajiem aktiem ES 

finansēto projektu īstenošanā 

 ______gadu  pieredze apmācību kursu vadīšanā. 

Stresa vadība un 

profesionālās izdegšanas 

profilakse  

Piedāvātā  lektora  

vārds, uzvārds 

Augstākā izglītība ___________,  

___zināšanas par stresa vadību 

__________gadu pieredze apmācību kursu vadīšanā  

ES finansējuma un 

attiecināmo izmaksu 

uzskaite grāmatvedībā 

Piedāvātā  lektora  

vārds, uzvārds 

Augstākā izglītība _________, 

_______gadu pieredze ES finansēto projektu sagatavošanā, 

vadīšanā, uzraudzībā vai vērtēšanā (attiecīgo pasvītrot) 

___zināšanas par ES un Latvijas normatīvajiem aktiem ES 

finansēto projektu īstenošanā 

 ___zināšanas par ES finansējuma izmaksu uzskaiti 

grāmatvedībā 

____  gadu pieredze apmācību kursu vadīšanā 

Komunikācija un Piedāvātā  lektora  Augstākā izglītība __________ 

http://www.sif.lv/proceduras/eiropas-socialais-fonds
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publicitātes prasības ES 

projektos 

vārds, uzvārds ____ gadu pieredze ES finansēto projektu sagatavošanā, 

vadīšanā, uzraudzībā vai vērtēšanā (attiecīgo pasvītrot) 

 ___zināšanas par ES un Latvijas normatīvajiem aktiem ES 

finansēto projektu īstenošanā, ___zināšanas par 

komunikācijas un publicitātes prasībām ES projektos, 

 ___ gadu pieredze apmācību kursu vadīšanā 

Laika menedžments 

projektos 

Piedāvātā  lektora  

vārds, uzvārds 

Augstākā izglītība____ 

____ zināšanas par laika menedžmentu 

____ gadu pieredze apmācību kursu vadīšanā 

 

 

Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju un atbilstību iepirkuma 

Instrukcijas prasībām. 

                                    Z.v. 

___________________________________________________________ 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 
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         8. pielikums 

AND/2011/27/ESF 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas novada domes kapacitātes 

stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros 

 identifikācijas numurs AND/2011/27/ESF 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „„Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas 

novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”, identifikācijas numurs 

AND/2011/27/ESF, aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto 

pakalpojumu izpildi.  

3.2. Mūsu piedāvājums apmācību semināriem: 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 

Vienības cena  

(bez PVN) 

 

Vienību skaits  

Izmaksu 

pozīcijas 

cena 

(bez PVN) 

1. 
Iepirkumu vadības process  

projektos 
<…> 25 cilvēki <…> 

2 
Stresa vadība un profesionālās 

izdegšanas profilakse  
 

25 cilvēki 

 

3 
ES finansējuma un attiecināmo 

izmaksu uzskaite grāmatvedībā 
 

25 cilvēki 

 

4 
Komunikācija un publicitātes 

prasības ES projektos 
 

25 cilvēki 

 

5 Laika menedžments projektos  

25 cilvēki 

 

Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)  

 22% PVN summa  
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Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)  

 

3.3.  Apliecinām, ka: 

3.3.1.  Apmācību valoda______________________________________________________, 

      3.3.2.  Līguma izpildes termiņš______ __________________________________________, 

3.3.3.  katram dalībniekam tiks izsniegta apliecība vai sertifikāts par noklausīto semināra tēmu, 

3.3.4.   katrs dalībnieks tiks nodrošināts ar apmācībām nepieciešamiem izdales mācību materiāliem, 

3.3.5.  tiks nodrošināta ES publicitātes prasību ievērošana saskaņā ar publicitātes vadlīnijām 

(www.sif.lv/proceduras/eiropas-socialais-fonds) prezentāciju, izdales materiālos, 

izsniegtajos sertifikātos vai apliecībās  par apmācībām u.c.. 

 * - paredzamais apmācību periods var tikt precizēts saskaņojot ar pasūtītāju. 

3.4. Apliecinām, ka piedāvājuma cenās ietilpst: 

3.4.1.  apmācību vadīšana, 

3.4.2.  pasniedzēju atalgojums, 

3.4.3.  transporta izdevumi, 

3.4.4.  uzturēšanās izdevumi mācību norises vietā, 

3.4.5.  izdevumi par mācību/ izdales materiāliem un apliecībām, 

3.4.6.  administratīvie izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, 

3.4.7.  nodokļi, kas saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām, 

3.4.8.  ES projektu publicitātes pasākumi, atbilstoši projekta prasībām, 

3.4.9.  papildus aprīkojuma īre vai noma, ja nepieciešama vēl cita tehnika papildus tam, ko 

nodrošina Pasūtītājs, 

3.4.10. u.c. izdevumi, kas nepieciešami sekmīgai pakalpojuma realizācijai. 

 

3.4. Šis piedāvājums ir derīgs [……] dienas, skaitot no iepirkuma noteikumu 1.7.1.punktā noteiktās 

piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

 

3.5.  Piekrītam pakalpojumu apmaksas nosacījumiem saskaņā ar šī iepirkuma noteikumu 6.7.3.punktā 

minētiem nosacījumiem. 

 

3.6. Apliecinām, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā. 

 

3.7.  Piedāvājumam pievienojam: 

3.7.1.  ........................................................................................................................................................; 

3.7.2.  utt. 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

Vārds, uzvārds, amats, paraksts  

Datums  

 

 

z.v. 

http://www.sif.lv/proceduras/eiropas-socialais-fonds

