Pasūtītājs:
Reģistrācijas numurs:
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Izpildītājs:
Reģistrācijas numurs:
Adrese:

APES NOVADA VIREŠU PAGASTA PĀRVALDE
REĢ.NR. 90010199241
Vecvireši, Vireši, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
SIA "BELSS"
REĢ.NR.40003237609
Kalvenes iela 22a, Rīga, LV -1058
Paskaidrojuma raksts.

Būves nosaukums:

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana

Objekta nosaukums:

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana

Objekta adrese:
Bērnudārzs
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada 05.janvārī
Objekta izbūves izmaksu aprēķins izstrādāts, pamatojoties uz SIA "BELSS" izstrādāto tehnisko projektu
un saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. Būvniecības
izmaksu aprēķins izstrādāts katrai būvdarbu veikšanas kārtai atsevišķi, objekta koptāmē norādīta tikai kopējās
būniecības izmaksas pilnīgi visu tehniskajā projektā paredzēto būvniecības kārtu izbūvei.
Lokālajās tāmēs ievērtētas būvmateriālu, darbaspēka un mehānismu izmaksas valstī 2014.gada sākumā, vadoties
pēc Latvijas Ekonomikas ministrijas publicētajiem datiem. Kā izziņas materiāls atsevišķu darbu darbietilpības un
mehānismu patēriņa izmaksu noteikšanai pielietots pēc Latvijas republikas Ekonomikas ministrijas pasūtījuma SIA
“MV project” izdotais Būvdarbu izcenojumu katalogs 2013. gadam. Būvobjekta izmaksas aprēķinātas tā, lai garantētu
visu būvdarbu kvalitatīvu izpildi tehniskajā projektā paredzētajos apjomos un ar tehniskajā projektā norādītajiem
būvmateriāliem uz tehniskā projekta izstrādes brīdi. Gadījumā, ja jebkādu no projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ
pasūtītājs nevar nodrošināt attiecīgo būvobjekta daļu kvalitatīvai izbūvei nepieciešamo finansējumu, pieļaujams
analogas kvalitātes lētāku būvmateriālu pielietojums, to iepriekš saskaņojot ar tehniskā projekta autoru būvniecības
autoruzraudzības kārtībā.
Projekta sastāvā sastādīta būvniecības koptāme, tajā paredzot pasūtītāja finanšu rezervi būvprojekta sastāvā
neparedzētu darbu veikšanai 3% apmērā no kopējām būvniecības izmaksām.
Objekta būvniecības kopējās izmaksas, ieskaitot 21% PVN, euro:
35696,57
Objekta izbūves kopējā darbietilpība, c/h:
1112,89
Būvprojekta realizācijas izmaksu apēķina izejas dati :
Strādājošo brutto darba samaksas likme 6,00 euro/h.
Būvmateriālu un būvgružu transporta izmaksas 3% no attiecīgo materiālu vērtības, izņemot pozīcijas, kur būvgružu
izvešanas izdevumi norādīti atsevišķi.
Paredzēts, ka būvdarbus veiks būvorganizācija ar 8% virsizdevumiem un 4 % plānoto peļņu.
Šis būvniecības izmaksu aprēķins ir spēkā 3 mēnešus pēc nodošanas pasūtītājam brīža. Pēc minētā termiņa beigām
būvniecības izmaksu aprēķina jāpārskata atbilstoši ekonomiskās situācijas izmaiņām valstī.
Sastādija:______________________ Ingars Timofejevs
05.01.2015

Pārbaudīja: ______________________ Armands Gvozds
būvpr. sert. Nr. 50-3123
05.01.2015

