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Cenu aptaujas priekšmets – SIA „Daugavpils autobusu parks” (turpmāk – Pasūtītājs) 

bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvešana. 

1. Pretendentam jāiesniedz šādus dokumentus: 

 spēkā esošu LR Vides ministrijas Valsts vides dienesta izsniegtas atļaujas vai 

atļauju apliecinātas kopijas veikt šādu atkritumu klašu savākšanu, transportēšanu 

un utilizēšanu: 160103 klases (MK 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 302 

„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus 

bīstamus” 2. un 3. pielikums) atkritumu savākšana, pārvadāšana, uzglabāšana. 

 pretendenta apliecinājums par to, ka viņš piekrīt un apņemas veikt bīstamo 

atkritumu izvešanu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr. 1). 

 pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši cenu aptaujas Pielikumam Nr. 2. 

Pretendentam sagatavojot finanšu piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā 

līguma izpildi saistītās izmaksas, bīstamo atkritumu iekraušana Pretendenta 

transportlīdzeklī, izvešanas (transportēšanas) u.c. neuzskaitītās, bet ar 

paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā finanšu risks. 

2. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2017. gada 15. decembrim plkst. 15:00. pa pastu vai 

personīgi: SIA „Daugavpils autobusu parks” Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī, vai pa e-pastu: 

dap@dap.apollo.lv. 

3. Kontaktpersona – SIA „Daugavpils autobusu parks” darba aizsardzības inženieris 

Bernardiņš Užulis, tālr. 65429245. 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Pretendentam ir pilnā apmērā jāievēro šādas prasības: 

1. Pretendentam jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm, atļaujām, kas 

noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ir nepieciešamas šāda veida darbu 

veikšanai. 

2. Pretendenta pienākumi: 

2.1. Pretendentam jānodrošina bīstamo atkritumu pārkraušanu savā transportā, 

transportēšanu (izvešanu) no SIA „Daugavpils autobusu parks” teritorijas Kārklu 

ielā 24, Daugavpilī un nogādāšanu to pārstrādei, iznīcināšanai vai drošai 

noglabāšanai pēc SIA „Daugavpils autobusu parks” pilnvarotās personas 

(pārstāvja) pieteikuma; 

2.2. Bīstamo atkritumu izvešanā Pretendentam jāizmanto specializētus 

transportlīdzekļus, konteinerus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu 

cilvēku dzīvībai, veselībai un videi. 

3. Bīstamo atkritumu izvešanas (transportēšanas) termiņš – līdz 2018. gada 

30. jūnijam. 

4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz 2017. gada 15. decembrim plkst. 15:00 pa pastu 

vai personīgi: SIA „Daugavpils autobusu parks” Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī, vai pa e-

pastu (noskenētā veidā vai parakstītu ar elektronisko parakstu): dap@dap.apollo.lv. 

Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. 

5. Bīstamo atkritumu veidi un apjoms: 
 

Nr. 
p/k 

Bīstamo atkritumu veids Mērv. 
Paredzamais 

daudzums 
Atrašanās vieta 

1. Nolietotas riepas (160103 klase) t 50* Kārklu iela 24, 
Daugavpilī 

* faktiskais daudzums var atšķirties no tabulā norādītā daudzumā 
 

6. Apmaksas noteikumi: 15 kalendāras dienas no pakalpojumu un attiecīgas 

pavadzīmes saņemšanas brīža. 

7. Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtējuma kritērijs – viszemākā līgumcena. 
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Finanšu piedāvājums 
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Uzņēmuma rekvizīti 
 

Nosaukums  

Reģ. Nr.  

Juridiskā adrese  

Bankas nosaukums  

Konta Nr.  

Tālruņa Nr.  

E-pasta adrese  

 
 

Nr. 
p/k 

Bīstamo atkritumu veids Mērv. 
Paredzamais 

daudzums 
Atrašanās 

vieta 

Cena par 
1 tonnu 

EUR bez PVN 

Kopējā cena 
EUR bez PVN 

1. Nolietotas riepas 
(160103 klase) 

t 50 Kārklu iela 24, 
Daugavpilī 

  

 
 

   

(datums)  (vieta) 

 
Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski 

pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (pielikumā: Pilnvara) šajā cenu 

aptaujas procedūrā. 

 
 

   kontakttālrunis:   

(amats, paraksts)  (V.Uzvārds)   

 
z.v. 


