4. pielikums
atklāta konkursa
„Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā”
iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2019/2
Nolikumam

Finanšu piedāvājums
Iepazinies ar atklātā konkursa „Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā”,
MND 2019/2 prasībām, __________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada administratīvajā teritorijā par šādu cenu:
1 m3 (viena kubikmetra) nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
bez PVN: euro____ (_____);
1 m3 (viena kubikmetra) bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
bez PVN: euro____ (_____);
1 m3 (viena kubikmetra) lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas izmaksas bez PVN:
euro____ (_____).
Pielikumā: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķins (atsevišķā lapā).

Vārds, uzvārds1, amats
Paraksts
Datums

Jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno
pilnvara).
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Finanšu piedāvājuma pielikums
(noformējams atsevišķā lapā)
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķins
_______, 2019.gada ____._______________

1. Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas:

Nr.p.k.

1.

Izmaksu posteņi

1 m3
izmaksas
euro bez
PVN

Ar pašvaldības lēmumu apstiprināmā maksa - maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu (kopā)
tajā skaitā:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

3.

Darbinieku darba algas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Transporta un citu mehānismu, palīgiekārtu ekspluatācijas
izmaksas (degviela, tehniskās apskates, remonti, noma,
u.c.)
Atkritumu konteineru uzturēšanas sanitārā kārtībā izmaksas
Peļņa
Citas izmaksas (atšifrēt)
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas
apstiprinātais tarifs par sadzīvas atkritumu apglabāšanu
poligonā „Getliņi”
tajā skaitā dabas resursu nodoklis
Apsaimniekošanas izmaksas kopā bez PVN: (1.+2. )
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2. Bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas:

Nr.p.k.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Izmaksu posteņi

1 m3 izmaksas
euro bez PVN

Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšana, pārvadāšana,
pārkraušana, uzglabāšana (kopā)
tajā skaitā:
Darbinieku darba algas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Transporta izmaksas (degviela, tehniskās apskates,
remonti, u.c.)
Atkritumu tvertņu uzturēšanas sanitārā kārtībā izmaksas
Peļņa
Kompostēšana, pārstrāde, nodošana kompostēšanai vai
pārstrādei
Citas izmaksas (atšifrēt)

3. Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas:

Nr.p.k.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Izmaksu posteņi

1 m3
izmaksas
euro bez
PVN

Lielgabarīta sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana,
pārkraušana, uzglabāšana (kopā)
tajā skaitā:
Darbinieku darba algas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Transporta izmaksas (degviela, tehniskās apskates,
remonti, u.c.)
Atkritumu tvertņu uzturēšanas sanitārā kārtībā izmaksas
Peļņa
Dabas resursu nodoklis (likme par tonnu x koeficients)
Atkritumu apglabāšanas izmaksas
Citas izmaksas (atšifrēt)

4. Aprēķinos piemērotais tilpuma masas aprēķina koeficients nešķirotajiem sadzīves atkritumiem
ir ......
vai
Pārrēķina metode no svara (t) uz tilpuma (m3) mērvienību ir šāda (detalizēti aprakstīt).
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5. Aprēķinos piemērotais tilpuma masas aprēķina koeficients bioloģiski noārdāmiem atkritumiem
ir …..
vai
Pārrēķina metode no svara (t) uz tilpuma (m3) mērvienību ir šāda (detalizēti aprakstīt).
6. Aprēķinos piemerotais tilpuma masas aprēķina koeficients lielgabarīta atkritumiem ir …..
vai
Pārrēķina metode no svara (t) uz tilpuma (m3) mērvienību ir šāda (detalizēti aprakstīt).

Vārds, uzvārds2, amats
Paraksts

Jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno
pilnvara).
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