Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Par tiesību piešķiršanu
sabiedriska transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos vietējas
nozīmes maršrutos”, iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2011/14, nolikumā
2012.gada 25.jūnijā
Izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriska
transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos”,
iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2011/14, nolikumā (turpmāk – Konkursa nolikums) šādus
grozījumus:
1. Izteikt Konkursa nolikuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1. Atklāta konkursa (turpmāk tekstā “Konkursa”) nolikumā norādītajā vietā un laikā
pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa nolikumā norādītajā veidā.
Piedāvājumi jāiesniedz Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15,
Daugavpils LV- 5401, nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemts Latgales plānošanas reģiona
Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 2.oktobrim plkst. 10:00. Piedāvājums tiek
iesniegts personīgi šī punkta norādītajā vietā un termiņā vai nosūtīts pa pastu.”
2. Izteikt Konkursa nolikuma 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu
saņemts Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2012.gada
2.oktobrim plkst. 10:00, aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 5.7.punktā norādītai
informācijai un papildu norādei - “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.”
3. Izteikt Konkursa nolikuma 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.7. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus atvēršanas sanāksmē - 2012.gada
2.oktobrī plkst. 10:00, Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15,
Daugavpils, LV 5401.”
4. Izteikt Konkursa nolikuma 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.7. Piedāvājuma oriģinālu un kopiju Pretendents iesaiņo kopā un iesniedz aizlīmētā
aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste). Ja
aploksne (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) ar
piedāvājumu nav aizlīmēta vai nav noformēta atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām,
piedāvājums netiek vērtēts. Uz aploksnes jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, norāde:
Atklātam konkursam „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai
ar autobusiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos” (iepirkuma identifikācijas Nr.
LPR/2011/14), neatvērt līdz 2012.gada 2.oktobrim plkst. 10.00.”
5. Izteikt Konkursa nolikuma 5.pielikumu šādā redakcijā:
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„Pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu
peļņu vai zaudējumiem ______________ maršrutu tīklā.
Piezīme: Katrai iepirkuma daļai tiek aizpildīta atsevišķa tabula. Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu grupa (apvienība) vai tiek piesaistīti
apakšuzņēmēji, katrs grupas dalībnieks un katrs apakšuzņēmējs aizpilda atsevišķu tabulu.

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.

Rādītāja nosaukums

Ieņēmumi
Iepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Ieņēmumi kopā (1.+2.+3.)
Materiālu izmaksas kopā (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.)
Izejvielas, materiāli
Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli
Degviela (energoresursi)
Riepas/riteņu pāri
Personāla izmaksas kopā (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)
Atlīdzība par darbu transportlīdzekļu vadītājiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas transportlīdzekļu
vadītājiem
Atlīdzība par darbu citiem darbiniekiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem
Citas sociālās nodrošināšanas izmaksas
Pārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas

Sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšana
reģionālajos vietējās
nozīmes maršrutos
2013.gadā

Sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšana
reģionālajos vietējās
nozīmes maršrutos
/Līguma darbības
periodā/

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.

kopā (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.+7.5.+7.6.+7.7.)
Sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļa reģistrēšana
Uzturēšanas izmaksas
Remonta izmaksas
Maksājumi par biļešu izplatīšanu
Maksājumi par iebraukšanu autoostās
Citas saimnieciskās darbības izmaksas
Citi pakalpojumi
Līdzekļu vērtību norakstīšana un procentu maksājumi kopā
(8.1.+8.2.+8.3.+8.4.)
Sabiedriskie transportlīdzekļi
Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs
Citi pamatlīdzekļi
Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem
Administrācijas izmaksas kopā
(9.1.+9.2.+9.3.)
Atlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai
Sociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un
administrācijai
Pārējās administrācijas izmaksas
Procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi
(4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.)
Maršrutu tīklā veiktais nobraukums (kilometri)
Tehniskais nobraukums

Patērētais (norakstītais) degvielas daudzums litros
Aizpildīšanas kārtība:
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Pretendents ievēro Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumu Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 5.pielikumā dotā pārskata par
sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem aizpildīšanas kārtību. ”
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