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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Vispārīgā informācija  
 

Cenu aptauju veic: Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”  
Reģistrācijas numurs: 40008019379 
Juridiskā un fiziskā adrese: Vīlandes 3-7, Rīga, LV-1010 
Tālrunis: 67830999 
E-pasts: ldf@ldf.lv 
Projekta nosaukums: LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības 

nodrošināšana Latvijā" 
Projekta aktivitāte: C.4 
Kontaktpersona: Maija Medne (maijamedne@gmail.com), tālr. 26741537 

  

1.2. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts un termiņi 
1.2.1. Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās 

dabas parkā Kuja nodibinājuma “Latvijas Dabas fonda” (turpmāk – LDF) projekta 
LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" vajadzībām, 
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1). 

1.2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) 
piedāvājuma variantu.  

1.2.3. Piedāvājumam maksimālais pieejamais budžets ir 15 000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši 
eiro, 00 centu), iekļaujot PVN, jeb 12396,69 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti 
deviņdesmit seši eiro, 69 centi) bez PVN. 

1.2.4. Iepirkuma līguma plānotais izpildes termiņš ir līdz 2021. gada 31. martam.  

1.3. Cenu aptaujas nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība 
1.3.1. Ar cenu aptaujas nolikumu var iepazīties Latvijas Dabas fonds mājaslapā internetā 

www.ldf.lv, sadaļā “Jaunumi”. 
1.3.2. Pretendenti var savlaicīgi rakstiski pieprasīt papildu informāciju un iesniegt 

jautājumus par cenu aptaujas dokumentos iekļautajām prasībām. Pretendenta lūgumi 
pēc papildu informācijas, un uzdotie jautājumi adresējami nolikuma 1.1. punktā 
noteiktai kontaktpersonai, nosūtot rakstisku pieprasījumu, izmantojot elektronisko 
pasta adresi (maijamedne@gmail.com). Pēdējais informācijas sniegšanas termiņš – ne 
vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.3.3.  Mutiski uzdoti jautājumi un Pasūtītāja sniegtās atbildes nav juridiski saistošas 
nevienai no cenu aptaujā iesaistītajām pusēm. 

1.3.4. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem cenu 
aptaujas ietvaros notiek rakstiski un latviešu valodā, kā arī visa informācija tiks 
ievietota Latvijas Dabas fonda mājaslapā internetā – www.ldf.lv, sadaļā “Jaunumi”. 

1.3.5. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem 
kļūst saistošas visiem cenu aptaujas iespējamiem Pretendentiem ar to paziņošanas 
brīdi Latvijas Dabas fonda mājaslapā internetā. 

1.3.6. Pretendentiem, iepriekš piesakoties uz e-pastu maijamedne@gmail.com, iespējama 
frēzējamo teritoriju apskate dabas parkā Kuja šādos laikos: 19.oktobrī plkst. 10:30 un 
22. oktobrī plkst. 10:30.  

1.4. Piedāvājuma iesniegšana, noformēšana un atvēršanas vieta, datums un kārtība 
1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 28.oktobrim, ieskaitot. 

Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ 
iesniedzējam neatvērti. 
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1.4.1.1. Piedāvājumus klātienē iesniegt nav iespējams. 
1.4.1.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts ierakstītā vēstulē pa pastu, tad pasta sūtījumam jābūt 

nogādātam LDF birojā, Rīgā, Vīlandes ielā 3-7 līdz 2020. gada 28.oktobrim plkst. 
17.00. 

1.4.1.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu uz e-pastu ldf@ldf.lv, tad dokumentiem ir jābūt saņemtiem līdz 
2020. gada 28. oktobra plkst. 17:00. Piedāvājums, kas iesniegts elektroniska 
dokumenta veidā, skaitās iesniegts un saņemts, ja uz iesniedzēja norādīto e-pastu atnāk 
apstiprinoša vēstule no Latvijas Dabas fonda par piedāvājuma pieņemšanu. 
Piedāvājuma atvēršana un elektroniskā paraksta identitātes un derīguma pārbaude tiks 
veikta tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.4.2. Ja piedāvājums tiek iesniegts papīra formātā (sūtot pa pastu), tam jāatbilst sekojošam 
noformējumam: 

• piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam vienā oriģinālā eksemplārā. 
• Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un cauršūtām (caurauklots, uz pēdējās 

lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem ar uzlīmi un uz tās jābūt norādītai 
informācijai par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, caurauklošanas 
datumu, apzīmogotam (ja attiecināms) un parakstītam, parakstam atšifrētam). 
Piedāvājuma pirmā lapa – titullapa. 

• Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem, 
izdzēsumiem vai labojumiem. 

• Piedāvājumam un tajā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem. 
Piedāvājums jāparaksta personai, kurai publiskos reģistros ir reģistrētas tiesības 
pārstāvēt iesniedzēju, vai pilnvarotai personai, šādā gadījumā pievienojot 
pilnvarojumu apliecinošu dokumenta oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Pilnvarotā 
perona nedrīkst pārstāvēt vairāk par vienu pretendentu. 

• Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā latviešu valodā, dokumentus svešvalodās 
jāiesniedz kopā ar tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma pareizību pretendents 
apstiprina ar savu parakstu. Pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir 
atbildīgs par tulkojuma pareizību un atbilstību oriģinālam. 

• Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
• pasūtītāja nosaukums un adrese; 
• pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; 

• atzīme “Piedāvājums cenu aptaujai ”Mehanizēta krūmu un koku celmu 
frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās dabas parkā Kuja projekta 
LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" 
ietvaros (ID. Nr. AQPOM/ 2020-2)””; 
• Neatvērt līdz 2020. gada 29. oktobra plkst. 10:00. 

1.4.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniskā formātā (sūtot uz e-pastu), tam jāatbilst 
šādam noformējumam: 

• Tam jābūt izstrādātam atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā un 28.06.2005. 
Ministru kabineta noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 
kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību 
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 
noteiktajām prasībām. 

• Visi iepirkuma dokumenti ir jāapvieno vienā iesniedzamā dokumentā – 
piedāvājumā. Piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un 
apliecinātam ar laika zīmogu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
Piedāvājums ir jāparaksta personai, kurai publiskos reģistros ir reģistrētas tiesības 
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pārstāvēt iesniedzēju vai pilnvarotai personai, šādā gadījumā pievienojot 
pilnvarojumu apliecinošu dokumenta oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Pilnvarotā 
perona nedrīkst pārstāvēt vairāk par vienu pretendentu. 

• Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem, 
izdzēsumiem vai labojumiem. 

• Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā latviešu valodā, dokumentus svešvalodās 
jāiesniedz kopā ar tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma pareizību pretendents 
apstiprina ar savu parakstu. Pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir 
atbildīgs par tulkojuma pareizību un atbilstību oriģinālam. 

• Piedāvājums iesniedzams e-pastā, kur: 
• Tematā (Subject) ir jānorāda “Piedāvājums cenu aptaujai ID. Nr. AQPOM/ 

2020-2” 
• E-pasta tekstā (message) ir jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese, kā arī atzīme “Piedāvājums cenu aptaujai ”Mehanizēta 
krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās 
dabas parkā Kuja projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa 
aizsardzības nodrošināšana Latvijā" ietvaros (ID. Nr. AQPOM/ 2020-2)””. 
Neatvērt līdz 2020. gada 29. oktobra plkst. 10:00. 

1.4.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta. 
1.4.5. Piedāvājumi, kuri nebūs noformēti atbilstoši cenu aptaujas nolikuma prasībām, netiks 

izskatīti un vērtēti; 
1.4.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.4.1. punktā noteikto gadījumu par 

iesniegšanu pēc termiņa, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 
1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet 

ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā 
2.1.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 
2.1.2. Pretendentam nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu pakalpojuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 
pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens 
simts piecdesmit eiro, 00 centi). 

2.1.3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 

2.1.4. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 
2.1.5. Pretendentam ir pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums. 

III. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Pretendentu atlases dokumenti 
3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā (Pielikums Nr.2). Pieteikumu paraksta 

pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. 
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3.1.2. Pilnvaras apliecināta kopija gadījumā, ja kādu no pretendenta piedāvājumā ietvertiem 
dokumentiem paraksta persona uz pilnvaras pamata (persona, par kuras 
pārstāvības/paraksta tiesībām nevar pārliecināties publiskajās datu bāzēs); 

3.1.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3) sagatavots saskaņā ar Tehniskajā 
specifikācijā (Pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.  

3.1.5. Nolikuma 2.1.1. un 2.1.3. punktā izvirzītās prasības Pasūtītājs pārbauda Latvijas 
Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Pretendents, kas ir reģistrēts ārvalstīs, iesniedz 
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, 
kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. 

3.1.5. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad tam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts 
kompetentās institūcijas sagatavota izziņa angļu valodā, kas apliecina, ka:  
1) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process – tas neatrodas likvidācijas 
stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta; 2) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi). 

3.1.6. Nolikuma 2.1.2. punktā izvirzītās prasības Pasūtītājs pārbauda LR Valsts ieņēmumu 
dienesta publiskojamā datu bāzē. 

IV. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI 

4.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākā cena par pakalpojumu bez PVN. 
4.2. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 

nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, pretendents, kas iesniedzis šo 
piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 

 
V. PAKALPOJUMA LĪGUMS 

5.1. Pasūtītājs par iepirkumu slēgs pakalpojuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, 
pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem. 

VI. PIELIKUMI 

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija. 
Pielikums Nr. 2 – Pieteikums dalībai cenu aptaujā (veidne). 
Pielikums Nr. 3 – Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidne). 
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Identifikācijas Nr. AQPOM/ 2020-2 
Pielikums Nr.1-1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS 

Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās 
dabas parkā Kuja projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības 

nodrošināšana Latvijā" ietvaros 
(ID. Nr. AQPOM/ 2020-2) 

 
1. Iepirkuma priekšmets 
Iepirkuma priekšmets ir mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu 
atjaunošanas teritorijās dabas parkā Kuja, pilnīgi iznīcinot nozāģēto koku un krūmu 
celmus, saknes, kā arī kūlas ciņus, nodrošinot līdzenu un apsaimniekojamu zālāja virsmu.  
 
2. Iepirkuma pamatojums 
Projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" 
ietvaros aktivitātē C.4. paredzēts atjaunot 30 ha zālāju biotopus – mazā ērgļa (Clanga 
pomarina) barošanās vietas dabas parkā Kuja, kur sastopams vēsturiski lielākais mazo 
ērgļu ligzdošanas blīvums ne tikai Latvijā, bet visā mazo ērgļu izplatības areālā. Iepriekš 
ar krūmiem aizaugušie zālāji pēc atjaunošanas būs piemēroti mazā ērgļa barošanās 
vajadzībām, veicinot šīs sugas labvēlīgu aizsardzības stāvokli dabas parkā.  
 
3. Veicamo darbu apraksts 
Frēzēšana jāveic ar piemērotu tehniku atsevišķi tikai koku un krūmu celmu vietās (nevis 
vienlaidus visā darbības platībā), un ir pieļaujama vienīgi laika posmā no 1. augusta līdz 
31. martam (ārpus putnu ligzdošanas sezonas). Frēzēšanas dziļums 15 – 20 cm. Darbu 
veicējam jāgarantē saudzīga attieksme pret zālāju biotopu velēnu un dabisko reljefu, 
nodrošinot, ka frēzēšanas darbā izmantotā tehnika neatstāj dziļas risas un netraumē 
atsevišķi augošos saglabājamos kokus. Darbi veicami sausos vai sasaluma apstākļos. 

 
4. Projekta teritoriju raksturojums 
Frēzēšanas darbi veicami dabas parkā Kuja, piecās atsevišķās teritorijās Madonas novada 
Sarkaņu un Praulienas pagastos (1.attēls), kopumā veidojot 30 ha atjaunojamo zālāju ar 
dažāda blīvuma apaugumu. Teritorijās ir tikai lapu koku un krūmu celmi. Teritoriju 
ortofoto kartes ar zemes vienību robežām, kā arī frēzēšanai paredzētajām atjaunojamām 
teritorijām dotas 2. attēlā. Teritorijās veikta apauguma (koku un krūmu) novākšana laikā 
no 2018. līdz 2020. gadam, tādēļ dažās no tām attīstījušās atvases. Katra no frēzēšanai 
paredzētajām teritorijām raksturota 1. tabulā, vērtējot apauguma blīvumu un celmu 
lielumu. Teritorijās saglabāti nedaudzi atsevišķi augoši koki. Visās teritorijās iespējami 
periodiski paaugstināta mitruma apstākļi. 
 
5. Darbu izpildes termiņš 
Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš ir 2021. gada 31. marts. 
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Identifikācijas Nr. AQPOM/ 2020-2 
Pielikums Nr.1-2

 

 
 

1. attēls. Zālāju biotopu atjaunošanas teritoriju izvietojums dabas parkā Kuja – pārskata karte. 
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Identifikācijas Nr. AQPOM/ 2020-2 
Pielikums Nr.1-3 

 
 

2. attēls.  Zālāju biotopu atjaunošanas teritoriju zemes vienību robežas un atjaunošanai 
paredzētā platība.  
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Identifikācijas Nr. AQPOM/ 2020-2 
Pielikums Nr.1-4 

 
1. tabula. Atjaunošanai paredzēto zālāju biotopu teritoriju raksturojums 

 
   PROJEKTA TERITORIJAS 

   70860070067 
Vanagi 

70860010032 
Saulkrasti 

70860030056 
Vairogi 

70900090065 
Mazās pūcītes 

70860030036 
Valsts mežs 

 Kopējā frēzējamā 
platība, ha 8,4 2,0 7,5 4,9 7,4 

 

Piezīmes 
Attīstījušās 

nelielas atvases, 
cirsts 2018.gadā 

Attīstījušās 
nelielas 

atvases, cirsts 
2018. gadā 

Attīstījušās 
nelielas 

atvases, cirsts 
2018. gadā 

Mazas atvases, 
cirsts 2020.gada 

pavasarī 

Atvašu nav, 
nocirsts 
2020.g. 
augustā, 

septembrī.  
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biezs 
apaugums    20% 30% 

vidējs 
apaugums 10%    10% 

rets 
apaugums  95% 80%   
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20
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biezs 
apaugums   15% 30% 30% 

vidējs 
apaugums 20%   10% 20% 

rets 
apaugums  5%  20%  
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(v
ir

s 2
0 

cm
)  

biezs 
apaugums 70%  5%   

vidējs 
apaugums    20% 10% 

rets 
apaugums      
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Identifikācijas Nr. AQPOM/ 2020-2 
Pielikums Nr.2 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 

Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās 
dabas parkā Kuja projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības 

nodrošināšana Latvijā" ietvaros 
(ID. Nr. AQPOM/ 2020-2) 

 
 

Pretendents iepazinies ar cenu aptaujas “Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana 
zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās dabas parkā Kuja projekta LIFE13 
NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" ietvaros (ID. Nr. 
AQPOM/ 2020-2)” prasībām pieņem visus tās noteikumus un apstiprina, ka piekrīt 
cenu aptaujas noteikumiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 
 

Pretendenta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Juridiskā adrese  
Vārds Uzvārds, personas kods 
amatpersonai, kurai ir pārstāvības 
tiesības  

 

Biroja adrese  
Kontaktpersona  
Tālruņa numurs  
E-pasta adrese  

 
Pretendents apliecina, ka: 

1) izpildot iepirkuma nolikumā minēto, tiks ievēroti pasūtītāja pārstāvju norādījumi; 
2) iepirkuma izpildes apstākļi un apjoms ir skaidri, un, ka to var realizēt, nepārkāpjot 
normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši tehniskai specifikācijai; 
3) uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8. daļā minētie gadījumi; 
4) atbilst cenu aptaujas nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām; 
5) uzņemas pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 
noformējumu, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām;  
6) visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, piedāvājumā sniegtā informācija 
un dati ir patiesi. 

 
Vārds, Uzvārds  _____________________________________ 
Ieņemamais amats  _____________________________________ 
 
Paraksts   ___________________ 
Datums   ___________________ 

 
Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu valodā, kas 
apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu! 
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Identifikācijas Nr. AQPOM/ 2020-2 
Pielikums Nr.3-1 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās 
dabas parkā Kuja projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības 

nodrošināšana Latvijā" ietvaros 
(ID. Nr. AQPOM/ 2020-2) 

 

TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA UN PIEREDZES APRAKSTS 
 
1. Tehniskais nodrošinājums 

Lūdzam teksta formātā raksturot krūmu un koku celmu frēzēšanai pieejamo tehnisko 
nodrošinājumu, precīzi norādot izmantojamās tehnikas galvenos tehniskos rādītājus (ražotājs, 
modelis, parametri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pieredzes apraksts 
Lūdzam aizpildīt tabulu, raksturojot pieredzi frēzēšanas darbu veikšanā.  
 
Nr.  

Objekts 
(vieta, darbu apraksts) 

Platība 
(ha) 

Darbu izpildes gads, 
mēnesis 

Pasūtītāja 
kontaktpersona, 

tālr. nr. 
atsauksmēm 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
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Identifikācijas Nr. AQPOM/ 2020-2 
Pielikums Nr.3-2 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS: 
 

Pozīcija Cena bez PVN 

Krūmu un koku celmu frēzēšana teritorijā Vanagi  
(Kad. Nr. 70860070067)  

Krūmu un koku celmu frēzēšana Saulkrasti  
(Kad. Nr. 70860010032)  

Krūmu un koku celmu frēzēšana teritorijā Vairogi  
(Kad. nr. 70860030056)  

Krūmu un koku celmu frēzēšana teritorijā Mazās pūcītes  
(Kad. Nr. 70900090065)  

Krūmu un koku celmu frēzēšana teritorijā Valsts mežs  
(Kad. Nr. 70860030036)  

PVN 21%:  

KOPĀ:  
 
 
 
 

Vārds, Uzvārds  _____________________________________ 
Ieņemamais amats  _____________________________________ 
 

Paraksts   ___________________ 
Datums   ___________________ 
 


