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Uzņēmuma līgums DCRl2014126

Līksnā, 2014.gada Qļ.augustā

Līksnas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000078763, Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts,
Daugavpils novads, LV -5456, turpmāk šī līguma tekstā saukta "Pasūtītājs", kura vārdā saskaņā ar
Daugavpils novada domes 26.06.2014. rīkojumu Nr. 143-a rīkojas Līksnas pagasta pārvaldes vadītājas
p.i. Olita Miglāne no Vienas puses,

un

VAS " Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons, reģistrācijas Nr. LV 40003356530, juridiskā
adrese - Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, biroja adrese, Valņu iela 15, Daugavpils, LV-5401, turpmāk šī

līguma tekstā saukts "Būvuzņēmējs", tā direktora Vjačeslava Akentjeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar
2014.04.06. pilnvaru ( valdes sēdes protokols Nr. 2.1. - A.2114/20 lēmums Nr. 20/2), no otras puses,
turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta - Puse un abas kopā - Puses, pamatojoties uz iepirkuma" Līksnas
pagasta autoceļu periodiskās uzturēšanas darbu veikšana" rezultātiem, noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā
saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas
darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un
transportlīdzekļiem), apņemas veikt ceļa Nr.132 .Aužguļāni - Tilti PK 0.080-0.1 00; 0.607-0.657
periodiskās uzturēšanas darbus, turpmāk - Darbs, , turpmāk - Objekts, saskaņā ar Pasūtītāja
apstiprināto Tāmi (Līguma 1.pielikums), šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē.

2. Izpildītāja pienākumi
2.1. Izpildītājs apņemas šī Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto pakalpojumu sniegt kvalitatīvi, savlaicīgi un
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šī Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto.
2.2. Izpildītājs visu Līgumā paredzēto Darbu izpildes laiku nes atbildību par Darbu izpildei nepieciešamo
materiālu, iekārtu, aprīkojuma transportēšanu uz Darba izpildes vietu, kā arī to novietošanu, uzglabāšanu
un apsargāšanu Darbu izpildes vietā.
2.3. Izpildītājs apņemas visus Līgumā paredzētos Darbus Objektā veikt kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos
termiņos,
2.4. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un citu
noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā.
2.5. Izpildītājs, bez īpaša atgādinājuma, visā Darbu izpildes laikā, kā arī pabeidzot tos, Objektā nodrošina
tīrību un kārtību.
2.6. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus Darbus, kuri pēc
Līguma un tā pielikuma nav uzdoti.
2.7. Bojājumi vai izmaiņas Objektā, kas nav saistītas ar Darbu izpildi, bet rodas Izpildītājam veicot
Darbus, nav uzskatāmi par papildu darbu. Minēto bojājumu vai izmaiņu radītās sekas Objektam vai tā
atsevišķām konstrukcijām vai jau paveiktajam un pieņerntajam Darbam Izpildītājam jānovērš par saviem
līdzekļiem, to sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē un šādus bojājumus vai izmaiņas Izpildītājam ir
pienākums atjaunot to sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē, līdz visu Darbu nodošanas - pieņemšanas
akta parakstīšanas termiņarn.
2.8. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāiesniedz pārskats par Darbu izpildes gaitu
Objektā.
2.9. Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā
tiek atklātas kļūdas Izpildītāja tāmē vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav piedāvāji cenu par visu apjomu
u.tml. {_/
2.10. iZPildīlliiam7'Stiesību aktos noteiktās tiesības un pienākumi. 4v .
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3. Pasūtītāja pienākumi
3.1. Pasūtītājs apņemas par Izpildītāja atbilstoši šī Līguma noteikumiem kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu
veikt Izpildītājam šī līguma 6.1.apakšpunktā noteikto samaksu.
3.2. Pasūtītājs Objektu Izpildītājam Līgumā paredzēto Darbu izpildei ir nodevis dienā, kad abas Puses
parakstījušas periodiskās uzturēšanas darba vietas nodošanas un pieņemšanas aktu un nodrošinās Darbu
izpildes gaitā Izpildītājam brīvu piekļūšanu Objektam.
3.3. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc
tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu.
3.4. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3.5. Pasūtītājam ir savlaicīgi jāinformē Izpildītājs par iemesliem, kas, iespējams, var traucēt darbību
Objektā.
3.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Izpildītāja veikto Darbu uzraudzību, pārbaudīt Darbu
apjoma izpildi un kvalitāti.
3.7. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko
sastādījuši abas Puses vai kompetenta persona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe
no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
3.8. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt Izpildītāja izpildīto pakalpojumu vai sniegt pamatotas pretenzijas,
ja pakalpojums neatbilda šī Līguma noteikumiem vai Pasūtītāja norādījumiem.
3.9. Pasūtītājam ir citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

4. Darbu izpilde kārtība un pieņemšana
4.1. Izpildītājam Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 2014.gada:?'~L aļļgļļ~1~
4.2. Izpildītājam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2014.
gada 12. ~tembrim. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma
1.1.apakšpunktā noteiktais Objekts ir pieņemts, Pasūtītājam parakstot Darbu pieņemšanas - nodošanas
aktu.
4.3. Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas iepriekš
nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes
un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu
darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas
rodas pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav
radies Izpildītāja vainas dēļ.
4.4. Līguma 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteiktie termiņi var tikt mainīti, ja to saskaņo Pasūtītājs. Darbu
izpildes termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Pusēm ir noslēgta rakstiska vienošanās.
4.5. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu
Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas akts jāizskata 5
(piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka
Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Puses paraksta Darbu pieņemšanas -
nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi,
defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs
akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem, kā arī tiek
noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi. Darbu pieņemšanas - nodošanas
akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.
4.6. Izpildītājam jānovērš Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā minētie defekti Pasūtītāja norādītajā
termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par defektu novēršanas Darbu jāsedz
Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.
4.7. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņam par to rakstiski jāziņo
Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Izpildītājam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc
defektu likvidēšanas Izpildītājam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.
4.8. Ja Izpildītājam atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam
ir tiesības pieaicināt citu Izpildītāju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas,

samazinot Līguma summu. ē/J
4.9. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšan. as -. došanas akta abpusēju
parakstīšanu. /" .
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5. Darbu drošība un atbildība
5.1. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina
nepiederošu personu neielaišanu Objektā. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu
Objektā.
5.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto
zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.
5.3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņa speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija un
zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, veselības u.c.
aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

6. Līguma cena un samaksas kārtība
6.1. Līguma kopējā vērtība ir 6992.29 EUR (seši tūkstoši devini simti devindesmit divi euro 29 centi),
kas sastāv no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk - PVN, 5778.75 EUR(l1ieci tūkstoši
septini simti septindesmit astoņi euro 75 centi) un PVN 1213.54 EUR (viens tūkstotis divi simti
trīspadsmit euro 54 centi), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar
nosacījumu, ja Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības.
6.2. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu,
šādā kārtībā:
ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem - 20 (divdesmit) darbdienu
laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un
Būvuzņēmēja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktiem.
6.3. Līguma summa ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību par Darba
izpildi.
6.4. Izpildītājs apliecina, ka Līguma l.pielikumā iekļautas visas izmaksas saskaņā ar apjomu, kas
nepieciešams pilnīgai Līguma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.

7. Pušu atbildība
7.1. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 4.2.apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no Līguma kopējās Darbu summas par katru nokavēto dienu.
Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes.
7.2. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 6.2.apakšpunktā noteikto Darbu apmaksas termiņu, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no Līguma Darbu summas par katru nokavēto dienu, izņemot
gadījumu, ja iepriekš starp Pusēm tiek noslēgta savstarpēja vienošanās par jaunu maksājumu termiņu.
Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma izpildes.
7.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā
Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.
7.4. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainīgu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi
aizkavē vai padara neiespējamu, no Līguma Pusēm neatkarīgu apstākļu ietekmē (Force Majeure). Abas
Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai novērstu un pārvarētu apstākļus , kas ietekmē Līguma
nepildīšanu.
7.5. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka ir radušies nepārvaramas varas apstākļi, kas var ietekmēt šī Līguma
saistību izpildi, tam ir pienākums par to nekavējoties mutiski informēt otru Pusi, kā arī ne vēlāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā
arī to ietekme uz abpusējo saistību izpildi. Faktiem, kas izklāstīti paziņojumā, jābūt kompetentu personu
apstiprinātiem, pretējā gadījumā Pusēm nav tiesību atsaukties uz augstākminētajiem apstākļiem kā
pamatojumu, kas atbrīvo no atbildības par saistību neizpildīšanu
7.6. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, līgumsaistību izpilde tiek atlikta uz laiku, kurā ir spēkā
šie neparedzētie apstākļi. Ja šādi apstākļi turpinās ilgāk par 40 (četrdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir
tiesības atteikties no Līguma saistību tālākas izpildes, un šajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību
pieprasīt otrai Pusei segt zaudējumus, kas radušies Līguma pārtraukšanas rezu1tātā.
7.7. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņām ir normatīvajos aktos paredzētā tiesībspēja un
rīcībspēja, kā arī pilnvaras noslēgt Līgumu.
7.8. Puses, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņiem ir zināms Objekta pašr ējais stāvoklis, viņi
apzinās šī Līguma ietvģ7 veicamo Darbu apjomu, Izpildītājs aprēķinot un ie āvājot Pasūtītājam
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kopējo Līguma Darbu summu ir pilnībā ievērojis visus šī Līguma 6.1.apakšpunktā atrunātos Līguma
summu veidošanās kritērijus, savukārt Pasūtītāju pilnībā apmierina šajā Līgumā Izpildītāja piedāvātā
kopējā Līguma Darbu summa, un Puses necels nekādas pretenzijas vēlāk atklājušos trūkumu (t.sk.
neparedzētu vai papildus Darbu) vai kopējās Līguma Darbu summu apmēra nesamērīguma dēļ.
7.9. Puses, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņām ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme, ka viņi
atzīs šo Līgumu par pilnībā pareizu un izdevīgu un noslēdz to labprātīgi, bez maldus, spaidiem vai viltus,
kā arī tas ir saistošs Pušu tiesību un pienākumu pārmantotājiem, t.sk. gadījumos, kad Izpildītājs tiek
reorganizēts (apvienots, sadalīts vai pārveidots) vai likvidēts, kā arī gadījumos, kad saskaņā ar tiesību
aktiem tiek izmainīts Pušu juridiskais statuss, vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā pret Pusēm tiek
ierosināta maksātnespējas lieta, vai tiesa Saistību pārņēmēju pasludina par maksātnespējīgu un pret to
tiek uzsākts maksātnespējas process, vai nozīmēts finanšu stabilizācijas process.

8. Darbu garantijas laiks
8.1. Visu veikto Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu pieņemšanas - nodošanas
akta parakstīšanas brīža. Ja garantijas laikā veiktajam Darbam rodas kāds defekts, Puses savstarpēji
vienojoties par Darba piegādes kārtību un remonta laiku. Par nepieciešamā remonta apjomu Puses
sastāda pieņemšanas - nodošanas aktu.
8.2. Garantijas perioda laikā Izpildītājs uz sava rēķina, nepazeminot Objekta kvalitāti, veic bojātās daļas
nomaiņu vai remontu.
8.3. Ja Objektam garantijas laikā tiks konstatēti slēpti defekti, kas nav radušies Objekta nepareizas
(neatbilstošas) ekspluatācijas rezultātā, un ir ražotāja pieļauts defekts, tie tiks novērsti ne ilgāk kā 5
(piecu) dienu laikā, ja nav iespējams konstatētos defektus novērst, tiek nomainīts kvalitātei atbilstošs
Objekts.

9. Strīdu izšķiršana
9.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar Līgumu vai tā izpildi, Puses to risina pārrunu
ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas, un rakstiska atbilde uz tām sniedzama 5 (piecu) kalendāro dienu
laikā pēc šādu pretenziju saņemšanas.
9.2. Ja nesaskaņas Pušu starpā nav iespējams atrisināt Līguma 9.1.apakšpunktā paredzētajā kārtībā, strīds
tiek nodots vispārējās jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
9.3. Gadījums, kad kāda no Līguma Pusēm uzsāk strīdu (t.sk. iesniedz prasības pieteikumu tiesā) pret
otru Pusi nav uzskatāms par pamatu, lai nepildītu Līgumā uzņemtās saistības.

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā paredzēto
nosacījumu izpildei.
10.2. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar apstākļiem Objektā, tā stāvokli un
atrašanos dabā, kā arī ar Līgumā paredzēto Darbu izpildes apjomu, kārtību, nosacijumiem, kas attiecas
uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā paredzētā Līguma kopējās vērtības (Līguma
6.1.apskšpunkts) ir pilnībā iekļāvis visas nepieciešamos Darbu apjomus un visas izmaksas, kas saistītas
ar visu šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi Līguma noteiktajos termiņos.
10.3. Visi grozījumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses.
10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu šī Līguma 10.5.apakšpunktā minētajos gadījumos,
rakstveidā brīdinot Izpildītāju 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
10.5. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka par pietiekamu pamatu Pasūtītājam vienpusēji lauzt
Līgumu ir uzskatāmi gadījumi:
10.5.1. Izpildītājs Līgumā paredzētos Darbus nav uzsācis 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu izpildes
sākuma (Līguma 4.1.apakšpunkts);
10.5.2. ja Darbi Izpildītāja vainas dēļ aizkavējušies tādos apmēros, kad skaidri redzams, ka tos nevar
izpildīt visu Darbu izpildes beigu termiņā (Līguma 4.2.apakšpunkts) un to pamatā nav Līguma
7.4.apakšpunktā minētie apstākļi;
10.5.3. Izpildītājs pēc rakstiska Pasūtītāja atgādinājuma
pieņemšanas - nodošanas procesā radušos defektus;
lO.5.4. Izpildītājs kJūst maksātnespējīgs vai bankrotē.

~
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10.6. Līguma noslēgšanas brīdi jebkādas agrākās Pušu vienošanās, rakstiskas vai mutiskas, kas attiecās
uz Līguma priekšmetu, izpildes termiņu un Līguma summu, zaudē spēku un netiek ievērotas.
10.7. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu, kā arī cita veida
konfidenciālu informāciju par otras Puses pakalpojumiem, darbību, peļņu, klientiem, kas tām kļuvusi
zināma par otru Pusi sakarā ar Līgumu, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Minētās konfidencialitātes saistības ir spēkā Līguma darbības laikā, kā arī 3 (trīs) gadus pēc Līguma
pilnīgu saistību izpildes dienas.
10.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka visa tajā uzrādītā informācija par Pasūtītāja un Izpildītāja
rekvizītiem atbilst patiesībai.
10.9. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādujuridisku spēku,
no kuriem viens eksemplārs šī Līguma parakstīšanas brīdī tiek nodots Izpildītājam, bet divi eksemplāri
paliek Pasūtītājam.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Līksnas pagasta pārvalde

Daugavpils iela 8, Līksna, Līksnas
pagasts, Daugavpils novads,
LV-5456

Reg.Nr.90000078763
Nor.konts LV79 TREL 9803 5914
46800
Banka : Valsts kase
Tālr. 65475572

Izpildītājs:

VAS "Latvijas autocelu uzturētājs"
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003356530
Juridiskā adrese:
Krustpils ielā 4, Rīga, LV - 1073,
Daugavpils celu rajons
Biroja adrese:
Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV - 5401
PVN reģ. Nr. LV 40003356530
Nor.konts LV31 UNLA 0005 0084 6798 3
A/S "SEB BANKA
Bankas kods UNLA
T.65420293
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Līguma 1.pielikums ~

" APSTIPRINU"
Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.

O. Miglāne
2014.gada 01.augustā

Lokālā tāme Nr.1.
Līksnas pagasta autocelš Nr.132 " Aužgulāni - Tilti"
( darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums
Objekta nosaukums .t.daļa -Līksnas pagasta autoceļš Nr.132 "Aužquļāni - Tilti" Pk 0.080 -0.100,0.607-0.657
Objekta adrese: Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta gada tirgus cenās, pamatojoties uz daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 6992.29 EUR

Tāme sastādīta 2014. gada 18.jūlijā

co.c
I-e
Q)
.~
IQ)

~

CI)

E
:J
N
'0
:Jcoo

Darba
nosaukums

3 Caurteku d-O.8m būve

Grants nomaļu noņemšana, iekraušana auto-
transportā un aizvešana

0.31 0.21

Grāvju rakšana, grunti aizvedot 0.12 0.322

Caurteku d-O.8m gala nostiprinājumu būve4

"SASKAŅOTS" -+-'-- __ V.Akentjevs 01.08.2014.
VAS "Latvijas autoceļu ugavpils ceju rajona diretors

01.08.2014.


	Page 1
	Titles
	./ 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	f 

	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	( 
	~r J 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Titles
	7 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 5
	Titles
	, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Titles
	~- 
	~ 

	Images
	Image 1
	Image 2



