IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2016/9-inf.
par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Rīgā,

2016. gada 6. jūnijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”, reģ.Nr.50003342481 valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina personā, kurš darbojas
saskaņā ar valdes lēmumu Nr. 2.1 (valdes 10.03.2015. sēdes protokols Nr. 5), turpmāk tekstā –
Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eco Baltia vide”, reģ.Nr.40003309841 tās
direktora Jāņa Aizbalta personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs,
no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk tekstā – Puses, saskaņā ar iepirkuma “Cieto
sadzīves atkritumu apsaimniekošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/9-inf.)
rezultātiem noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs un Izpildītājs ar savu tehniku un darbaspēku veic cieto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, turpmāk tekstā – Pakalpojums, atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam
(Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums).

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2. Kopējā līgumcena un norēķinu kārtība
Detalizētas Pakalpojuma cenas norādītas Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums).
Kopējā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – PVN visā
Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 12 500.00 EUR. PVN 21% ir 2 625.00
EUR, kopējā Līgumcena ar PVN ir 15 125.00 EUR.
Pakalpojuma cenā ietilpst visi nodokļi (izņemot PVN), maksājumi, nodevas un citi
izdevumi, kas maksājumi sakarā ar Līguma saistību pilnīgu izpildi Tehniskajā
specifikācijā (Līguma 1.pielikums) norādītajās Pasūtītāja adresēs.
PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Pakalpojuma
sniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus
Līgumā.
Puses vienojas, ka norādītās cenas Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) ir
maksimāli pieļaujamās cenas, par kādām Izpildītājs visā Līguma darbības laikā
Pasūtītājam sniedz Pakalpojumu.
Katra norēķina perioda (1 kalendārais mēnesis) beigās, līdz nākamā mēneša
10.(desmitajam) datumam, Izpildītājs Pasūtītājam nosūta rēķinu uz elektroniskā pasta
adresi: gramatvediba@rpnc.lv.
Izrakstot rēķinu, Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas
kontu (Līguma 9.punkts), 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.

3. Pakalpojuma kvalitāte
3.1. Pakalpojumu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Izpildītājs veic
kvalitatīvi.
3.2. Pasūtītājam jebkurā Pakalpojuma sniegšanas dienā ir tiesības veikt kontrolsvēršanu.
3.3. Pretenzijas par Izpildītāja Pakalpojuma neatbilstību Tehniskajai specifikācijai (Līguma
1.pielikums), Pasūtītājs pēc konstatētās neatbilstības ir tiesīgs pieteikt elektroniski uz
Līguma 8.3.2.punktā norādīto elektronisko pasta adresi 24 (divdesmit četru) stundu laikā,
no attiecīgā notikuma iestāšanās.
3.4. Izpildītājam 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Līguma 3.2.punktā norādītās pretenzijas
saņemšanas dienas par saviem līdzekļiem ir jānovērš pretenzijā norādītie trūkumi.
4. Pušu pienākumi un atbildība
4.1. Pasūtītāja pienākumi un atbildība:
4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un
kārtībā;
4.1.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumiem Līguma 2.8. punktā norādītajā termiņā,
tad Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi
nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu. Kopējais līgumsods nedrīkst pārsniegt
10% no Līgumcenas.
4.2. Izpildītāja pienākumi un atbildība:
4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas uzstāda
konteinerus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu.
4.2.3. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līgumā un Tehniskā piedāvājuma (1.pielikums)
noteiktajā kārtībā un apjomā;
4.2.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Pakalpojuma sniegšanu;
4.2.5. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu Pušu noteiktajā datumā, tiek noteikts Līgumsods 10.00
EUR apmērā par katru nokavēto dienu. Kopējais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no
Līgumcenas.
4.3. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto
Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno
izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
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7. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no 2016. gada 6. jūnija un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz
brīdim, kad tiek sasniegta Līguma 2.2.punktā noteiktā kopējā Līgumcena.
Šo Līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1
pantā noteikto.
Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš
par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par
brīdinājumu par Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei
nosūtīts paziņojums.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 20 (divdesmit) darba dienas
iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, nosūtot Līguma 7.3.punktā minēto
paziņojumu.
Līgums var tikt izbeigts, pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
8. Citi noteikumi
Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai,
bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
8.3.1. No Pasūtītāja puses:
Vārds, uzvārds: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Andis Žukovskis
Tālrunis: +371 67080168
E-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv
8.3.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Jānis Aizbalts
Tālrunis: 66939234
E-pasts: info@vide.ecobaltia.lv
Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 9.punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi. Minētās adreses maiņa šī noteikuma
izpildi neietekmē, ja viena Pusei otrai Pusei par izmaiņām nav paziņojusi 8.5. punktā
noteiktajā kārtībā un termiņā. Izmaiņas par kontaktpersonām var tikt nosūtītas
elektroniski uz Līguma 8.3.1. un 8.3.2.punktā norādītajām e-pasta adresēm, neveicot
atsevišķus grozījumus Līgumā.
Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā
atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.

8.6. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti
Izpildītājs:
SIA “Eco Baltia vide”

Pasūtītājs:
VSIA “Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”
Reģ. Nr. 50003342481
Jur. adrese: Tvaika iela 2, Rīga,
LV-1005
Banka: Valsts kase
Konts: LV11TREL9290410000000
Kods: TRELLV22

Reģ. Nr. 40003309841
Jur. adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu
novads, LV-2121
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts: LV25NDEA0000083164701
Kods: NDEALV2X

Valdes priekšsēdētājs _______________
J. Buģins

Direktors ______________
J. Aizbalts

1. pielikums
līgumam NR. RPNC/2016/9-inf., kas noslēgts starp VSIA “Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un SIA “Eco Baltia vide”
SIA “ECO BALTIA VIDE” TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums: „Cieto sadzīves atkritumu izvešana”
Pretendenta nosaukums: SIA “Eco Baltia vide”
Pretendenta rekvizīti:
Pretendenta nosaukums SIA “Eco Baltia vide”
Vienotais reģ. Nr.
40003309841
Adrese
Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov. LV-2121
Kontaktpersona
Pārdošanas daļas vadītāja Ance Saulīte, mob.t. 26328131, e-pasts:
ance.saulite@vide.ecobaltia.lv
Biroja tālr.nr., e-pasts
66939234, info@vide.ecobaltia.lv
Banka, konta Nr.
Nordea Bank AB Latvijas fil., Konta Nr.
LV25NDEA0000083164701
Pilnvarotā persona
Direktors Jānis Aizbalts (uz prokūras pamata)
Pretendents nodrošinās pakalpojuma izpildi atbilstoši tehniskajā specifikācijā
paredzētajām prasībām:
Vispārīgie nosacījumi:
Pretendenta tehniskais piedāvājums:
1. 1. Pretendents nodrošina nešķiroto un dalīto
3. 1. Pretendents nodrošinās nešķiroto un dalīto
cieto
sadzīves
atkritumu
savākšanu cieto sadzīves atkritumu savākšanu specializētos,
specializētos,
darba
kārtībā
esošus, darba kārtībā esošus, plastmasas konteineros.
plastmasas konteineros.
2.
4. 2. Pretendents nodrošina cieto sadzīves
6. 2. Pretendents nodrošinās cieto sadzīves
atkritumu svēršanu ar sertificētām ierīcēm, atkritumu svēršanu ar sertificētām ierīcēm, katru
katru reizi pie atkritumu savākšanas un reizi pie atkritumu savākšanas un nodrošinās
ikmēneša atskaišu iesniegšanu par sniegto ikmēneša atskaišu iesniegšanu par sniegto
pakalpojuma apjomu kilogramos.
pakalpojuma apjomu kilogramos.
5.
7. 3. Pretendentam ar saviem resursiem,
8. 3. Pretendents ar saviem resursiem, neiesaistot
neiesaistot Pasūtītāja personālu, jānodrošina Pasūtītāja personālu, nodrošinās Pakalpojuma
Pakalpojuma izpilde Pasūtītāja teritorijās.
izpildi Pasūtītāja teritorijās.
9. 4. Pretendents apņemas sniegt minētos 4. Pretendents sniegs minētos pakalpojumus ar
pakalpojumus ar savu personālu, transportu savu personālu, transportu un aprīkojumu pēc
un aprīkojumu pēc iepriekš noteikta un iepriekš noteikta un saskaņota grafika. Pasūtītājs
saskaņota grafika. Pasūtītājs ir tiesīgs, 5 ir tiesīgs, 5 (piecas) darba dienas iepriekš, noteikt
(piecas) darba dienas iepriekš, noteikt (mainīt) atkritumu izvešanas biežumu.
(mainīt) atkritumu izvešanas biežumu.
11.
10.
5. Pretendents nodrošina visu nepieciešamo 5. Pretendents nodrošinās visu nepieciešamo
konteineru uzstādīšanu Pasūtītāja teritorijā konteineru uzstādīšanu Pasūtītāja teritorijā
atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām līdz 12 atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām līdz 12
(divpadsmit)
mēnešiem
no
līguma (divpadsmit) mēnešiem no līguma noslēgšanas
noslēgšanas dienas, vai līdz Pasūtītājs pats ir dienas, vai līdz Pasūtītājs pats ir spējīgs
spējīgs nodrošināt konteinerus. Par savu nodrošināt konteinerus. Par savu konteinera
konteinera uzstādīšanu Pasūtītājs informē

vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas uzstādīšanu Pasūtītājs informēs vismaz 15
iepriekš.
(piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
6. Pretendents nodrošina bezmaksas savu un
Pasūtītāja konteineru dezinfekciju vismaz 2
(divas) reizes gadā (pēc Pasūtītāja
pieteikuma).
Konteineru
dezinfekciju
Izpildītājs veic līdz 5 (piecām) darba dienām
no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas.
Uz brīdi, kad tiek veikta konteineru
dezinfekcija, Pretendentam jānodrošina
Pasūtītājs ar līdzvērtīgu maiņas konteineru.

6. Pretendents nodrošinās bezmaksas savu un
Pasūtītāja konteineru dezinfekciju vismaz 2
(divas) reizes gadā (pēc Pasūtītāja pieteikuma).
Konteineru dezinfekciju Izpildītājs veiks līdz 5
(piecām) darba dienām no Pasūtītāja pieteikuma
saņemšanas dienas. Uz brīdi, kad tie veikta
konteineru dezinfekcija, Pretendents nodrošinās
Pasūtītāju ar līdzvērtīgu maiņas konteineru.

7. Pretendentam jānodrošina šķirojamo 7. Pretendents nodrošinās šķirojamo atkritumu
atkritumu konteineri, un to izvešana jāveic konteinerus, un to izvešana veiks bez maksas.
bez maksas. Konteineriem ir jābūt Konteineri būs slēdzami, dzeltens konteiners –
slēdzamiem, dzeltens konteiners – plastmasai plastmasai (1,1 m3 – 3 konteineri, 0,660 m3– 2
(1,1 m3 – 3 konteineri, 0,660 m3– 2 konteineri), zaļš konteiners stiklam (1,1 m3 –
konteineri), zaļš konteiners stiklam (1,1 m3 – 1konteiners), zils konteiners papīram (1,1 m3 – 4
1konteiners), zils konteiners papīram (1,1 m3 konteineri, 0,660 m3 – 1 konteiners).
– 4 konteineri, 0,660 m3 – 1 konteiners). 12.
8. Pretendents nodrošina iespēju 48 stundas 8. Pretendents nodrošinās iespēju 48 stundas
pirms plānotā Pakalpojuma sniegšanas bez pirms plānotā Pakalpojuma sniegšanas bez
maksas veikt pakalpojuma pārplānošanu.
maksas veikt pakalpojuma pārplānošanu.
9. Pretendents sniedzot Pakalpojumu 9. Pretendents sniedzot Pakalpojumu nodrošinās
nodrošina
atkritumu
savākšanas
un atkritumu savākšanas un transportēšanas vietas
transportēšanas vietas sakopšanu, ja sakopšanu, ja Pakalpojuma sniegšanas procesā tā
Pakalpojuma sniegšanas procesā tā tiek tiks piemēslota.
piemēslota.
13.

Pretendents nodrošina šādus pakalpojumus norādītajās izpildes vietās:
1.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra slimnīca – Tvaika ielā 2, Rīgā

Nr.

Pakalpojum Konteinera
s
tilpums m3

1.1.

Nešķirotie
cietie
sadzīves
atkritumi
Papīra
atkritumi

1.2.

1.3.

Plastmasas
atkritumi

Nepieciešamo
konteineru
skaits, gab.

1.1

14

Slēdzams 1.1
Slēdzams 1.1

Plānotais
konteineru
izvešanas
periodiskums
2 reizes nedēļā

2

2

Pēc
pieprasījuma
Pēc
pieprasījuma

Pretendents apņemas
veikt pakalpojumu
Atbilstoši
Pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam
Atbilstoši
Pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam
Atbilstoši
Pasūtītāja
plānotajam konteineru

Pēc
pieprasījuma

Stikls
1.4.

2.

Nr.

2.1.

2.2.

2.3.

Slēdzams 1.1

1

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi – Laktas ielā 6,
Rīgā
Nepieciešamo Plānotais
konteineru
konteineru
skaits, gab.
izvešanas
periodiskums
2 reizes nedēļā

Pakalpojums Konteinera
tilpums m3
Nešķirotie
cietie
sadzīves
atkritumi
Papīra
atkritumi

Plastmasas
atkritumu

1.1

2

Slēdzams 1.1

1

Slēdzams 1.1

1

4.

Nr.

Plastmasas
atkritumi

Pēc pieprasījuma
Slēdzams
0.660

Pretendents
apņemas
pakalpojumu

veikt

Atbilstoši pasūtītāja
plānotajam
konteineru izvešanas
periodiskumam
Pēc pieprasījuma Atbilstoši pasūtītāja
plānotajam
konteineru izvešanas
periodiskumam
Pēc pieprasījuma Atbilstoši pasūtītāja
plānotajam
konteineru izvešanas
periodiskumam

3.
Ambulatorais centrs “Veldre”- Veldres ielā 1a, Rīgā
Nr.
Pakalpojum Konteinera
Nepiecieša Plānotais
3
s
tilpums m
mo
konteineru
konteineru
izvešanas
skaits, gab. periodiskums
3.1. Nešķiroti
2 reizes nedēļā
cietie
1.1
2
sadzīves
atkritumi
3.2. Papīra
Pēc pieprasījuma
atkritumi
Slēdzams 1.1
1

3.3.

izvešanas
periodiskumam
Atbilstoši
Pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam

1

Pretendents
apņemas
veikt pakalpojumu
Atbilstoši
pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam
Atbilstoši
pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam
Atbilstoši
pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam

Ambulatorais centrs “Pārdaugava”- Ļermontova ielā 1, Ļermontova ielā 1a, Tempļu
ielā 9, Rīgā
Pakalpojum Konteinera
s
tilpums m3

Nepiecieša
mo

Plānotais
konteineru

Pretendents apņemas
veikt pakalpojumu

konteineru
skaits, gab.
4.1.

4.2.

4.3.

Nešķirotie
cietie
sadzīves
atkritumi
Papīra
atkritumi

Plastmasas
atkritumi

1.1

izvešanas
periodiskums
2 reizes nedēļā

1
Pēc pieprasījuma

Slēdzams
0.660

1
Pēc pieprasījuma

Slēdzams
0.660

1

Atbilstoši
pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam
Atbilstoši
pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam
Atbilstoši
pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam

5.Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa – Aptiekas ielā 7/9,
Rīgā
Nr.

Pakalpojum Konteinera
s
tilpums m3

5.1.

Nešķirotie
cietie
sadzīves
atkritumi

1.1

Nepiecieša
mo
konteineru
skaits, gab.

Plānotais
konteineru
izvešanas
periodiskums
1 reize nedēļā

1

Pretendents apņemas
veikt pakalpojumu
Atbilstoši
pasūtītāja
plānotajam konteineru
izvešanas
periodiskumam

Pretendents nodrošinās šādus pakalpojumus norādītajās izpildes vietās:
Pretendenta nosaukums
Adrese, tālruņa (faksa)
numuri, e-pasta adrese

Direktors

SIA “Eco Baltia vide”
Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov. LV-2121, tālr. 66939234, fakss
67769963, e-pasts: info@vide.ecobaltia.lv

Jānis Aizbalts

2. pielikums līgumam NR. RPNC/2016/9-inf., kas noslēgts starp VSIA
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un SIA “Eco Baltia vide”

SIA “ECO BALTIA VIDE” FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums: „Cieto sadzīves atkritumu izvešana”
Pretendenta nosaukums: SIA “Eco Baltia vide”
Pretendenta rekvizīti:
Pretendenta nosaukums
Vienotais reģ. Nr.
Adrese
Kontaktpersona
Biroja tālr.nr., e-pasts
Banka, konta Nr.
Pilnvarotā persona

SIA “Eco Baltia vide”
40003309841
Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov. LV-2121
Pārdošanas daļas vadītāja Ance Saulīte, mob.t. 26328131, e-pasts: ance.saulite@vide.ecobaltia.lv
67769915, info@vide.ecobaltia.lv
Nordea Bank AB Latvijas fil., Konta Nr. LV25NDEA0000083164701
Direktors Jānis Aizbalts (uz prokūras pamata)

Ar Pretendenta konteineriem:
Adrese

Pakalpojums

1.

Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centra slimnīca –
Tvaika ielā 2, Rīgā

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

2.

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un
piespiedu ārstēšanas centrs ar
apsardzi – Laktas ielā 6, Rīgā

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

Nr.

Konteineru skaits
(gab.)

Atkritumu izvešanas
grafiks, intensitāte

1 (vienas) vienības cena par Pakalpojumu, EUR
bez PVN (tonnas) (divas zīmes aiz komata)

1.1

15

2 reizes nedēļā

50.37

1.1

3

konteinera tilpums
(m3)

2 reizes nedēļā

50.37

3.

4.

5.

Ambulatorais centrs “Veldre”Veldres ielā 1a, Rīgā
Ambulatorais centrs
“Pārdaugava”- Ļermontova ielā
1, Ļermontova ielā 1a, Tempļa
ielā 9, Rīgā
Alkohola, narkotisko un
psihotropo vielu reibuma
ekspertīzes nodaļa – Aptiekas
ielā 7/9, Rīgā

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

1.1

3

2 reizes nedēļā

50.37

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

1.1

1

2 reizes nedēļā

50.37

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

1.1

1

1 reize nedēļā

50.37

Kopā:

251.85

Ar Pasūtītāja konteineriem:
Konteinera tilpums
(m3)

Konteineru skaits
(gab.)

Atkritumu izvešanas
grafiks, intensitāte

1 (vienas) vienības cena par Pakalpojumu EUR
bez PVN (tonnas) (divas zīmes aiz komata)

Adrese

Pakalpojums

1.

Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centra slimnīca –
Tvaika ielā 2, Rīgā

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

1.1

14

2 reizes nedēļā

47.04

2.

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un
piespiedu ārstēšanas centrs ar
apsardzi – Laktas ielā 6, Rīgā

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

1.1

2

2 reizes nedēļā

47.04

3.

Ambulatorais centrs “Veldre”Veldres ielā 1a, Rīgā

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

1.1

2

2 reizes nedēļā

47.04

Nr.

4.

5.

Ambulatorais centrs
“Pārdaugava”- Ļermontova ielā
1, Ļermontova ielā 1a, Tempļa
ielā 9, Rīgā
Alkohola, narkotisko un
psihotropo vielu reibuma
ekspertīzes nodaļa – Aptiekas
ielā 7/9, Rīgā

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

1.1

1

2 reizes nedēļā

47.04

Nešķiroto cieto
sadzīves atkritumu
izvešana

1.1

1

1 reizi nedēļā

47.04

Kopā:
Vērtēšanai:
Kopējā (gan, sniedzot Pakalpojumu ar Pasūtītāja konteineriem, gan
Pretendenta nodrošinātajiem konteineriem) 1 (vienas) vienības cena par
Pakalpojumu, EUR bez PVN (tonnās) (divas zīmes aiz komata):

Pretendenta nosaukums
Adrese, tālruņa (faksa)
numuri, e-pasta adrese

Direktors

235.20

487.05

SIA “Eco Baltia vide”
Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov. LV-2121, tālr. 66939234, fakss
67769963, e-pasts: info@vide.ecobaltia.lv

Jānis Aizbalts

