TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
cenu aptaujai “ Zāles pļaušana SIA “ALŪKSNES NAMI”
apsaimniekojamajo māju zaļās zonas teritorijās
2022. gada vasara sezonā”
Identifikācijas Nr. ALNA/2022/11

Cenu piedāvājums
Izmaksu pozīcijas un citi kritēriji

Aizpilda pretendents

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese

Pretendenta kontaktpersona šīs cenu aptaujas ietvaros (vārds,
uzvārds, telefona Nr., e-pasta adrese)
Zāles pļaušanas 1m2 izmaksas (ja vienas reizes pļaušanas
apjoms tiek nodrošināts ne mazāks kā 5000m2) EUR ar PVN*
Zāles pļaušanas 1m2 izmaksas (ja vienas reizes pļaušanas
apjoms ir mazāks kā 5000m2, var būt arī atsevišķi objekti pēc
pieteikuma) EUR ar PVN*
Zāles savākšanas 1m2 izmaksas (pārsvarā objekti virs 1000m2,
pēc atsevišķa pieteikuma) EUR ar PVN*
Zāles utilizācijas 1m2 izmaksas (pārsvarā objekti virs 1000m2,
pēc atsevišķa pieteikuma) EUR ar PVN*
*Izmaksās jāiekļauj visi izdevumi konkrētā darba izpildei,
tajā skaitā transporta izmaksas

Cenu aptaujas nosacījumi un papildus informācija
Kopējā potenciālā zāles pļaušanas platība visos SIA
“ALŪKSNES NAMI” objektos
Kopējais potenciālais objektu skaits zāles pļaušanai
Reaģēšanas termiņš pēc pasūtītāja pieteikuma saņemšanas
(darba dienas)
Kopējā potenciālā zāles pļaušanas platība vienas reizes
pļaušanai, ko SIA “ALŪKSNES NAMI” centīsies nodrošināt
pretendentam
Pirmreizējā pļaušana
Prognozējamais zāles pļaušanas biežums
Zāles savākšana (ja tiek pieteikta)
Zāles garums pēc pļaušanas
Apmales, apstādījumi

6 ha
~60 (tikai Alūksnes pilsētā)
3 darba dienas
Ne mazāka kā 5000m2, taču var būt
izņēmumi
Obligāti veicama līdz 22.06 (vai
atkarībā no zāles augšanas
intensitātes)
Vidēji 3-4 reizes sezonā
Ar zāles pļāvēja/traktora
savācējgrozu, vai grābekli
Nedrīkst pārsniegt 7 cm
Jābūt appļautiem

Darbu pieņemšanas un rēķinu apmaksas nosacījumi

Pretendenta cenu piedāvājuma derīguma termiņš

Par paveikto darbu tiek sastādīts
darbu pieņemšanas – nodošanas
akts, uz kā pamata pretendents
izraksta rēķinu. Rēķina apmaksas
termiņš – 14 darba dienu laikā no
rēķina saņemšanas dienas
Līdz zāles pļaušanas sezonas
beigām, bet ne ilgāk kā līdz
31.10.2022

Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš 09.05.2022 plkst.15:00
Cenu piedāvājums iesniedzams sūtot uz e-pastu: info@aluksnesnami.lv
Sagatavoja SIA “ALŪKSNES NAMI”
Kontaktpersona cenu aptaujas ietvaros:
Projektu vadītājs
Raivis Bisenieks, 28324910
raivis@aluksnesnami.lv

Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu SIA “ALŪKSNES NAMI” izvirzītajiem
nosacījumiem apsaimniekojamo māju zaļās zonas teritorijas pļaušanai 2022. gada vasaras
sezonai:

_____________________
datums

_____________________________
amats
vārds, uzvārds, paraksts

