id. nr. CSDD 2016/65 ERAF
5.pielikums

CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Uzlādes stacijas uzstādīšanas vietas tehniski ekonomiskais
pamatojums
Prioritārā vieta

Alternatīvā vieta

Uzlādes stacijas atrašanās vieta

Nosaukums

Uzlādes stacijas atrašanās vieta

Adrese:
GPS koordinātas
Nekustamā īpašuma kadastra
numurs/apzīmējums:
Īpašnieks (vārds, uzvārds vai juridiskas
personas nosaukums):
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tel. un e-pasta
1
adrese) ( ):
Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:
Tuvējie publiski pieejamie objekti (2):
1)
2)

Adrese:
GPS koordinātas
Nekustamā īpašuma kadastra
numurs/apzīmējums:
Īpašnieks (vārds, uzvārds vai juridiskas
personas nosaukums):
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tel. un e-pasta
1
adrese) ( ):
Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:
Tuvējie publiski pieejamie objekti (2):

Attālums līdz uzlādes stacijai
m
m

Attālums līdz uzlādes stacijai

1)
2)

Izmaksas:
1.

Nosaukums

m
m

Izmaksas:

Zemes izmaksas kopā (1.1. + 1.2.)

€/gadā

1.

Zemes izmaksas kopā (1.1. + 1.2.)

€/gadā

1.1. Zemes nomas izmaksas (3):

€/gadā

1.1. Zemes nomas izmaksas (3):

€/gadā

1.2. Zemes apsaimniekošanas izmaksas(4)

€/gadā

1.2. Zemes apsaimniekošanas izmaksas(4)

€/gadā

2.

Ierīkošanas izmaksas (2.1. + 2.2. + 2.3.)

€

2.

Ierīkošanas izmaksas (2.1. + 2.2. + 2.3.)

€

2.1. Būvrojekta izstrādes izmaksas (5)

€

2.1. Būvrojekta izstrādes izmaksas (5)

€

2.2. Elektrotīkla pieslēguma maksa (6):

€

2.2. Elektrotīkla pieslēguma maksa (6):

€

7

2.3. Sagatavošanās darbu izmaksas ( ):

€

7

2.3. Sagatavošanās darbu izmaksas ( ):

1 - Kontaktpersona, ar kuru saskaņota uzlādes stacijas iespējama uzstādīšana
2 - Uzrāda tos publiski pieejamos objektus (piemēram, valsts vai pašvaldību iestādes, degvielas uzpildes stacijas ēdinšānas iestādes, tūrisma objektus u. tml.), kuri nav tālāk par 200 m no uzlādes
stacijas atrašanās vietas (ja tādi ir)
3 - Zemes nomas izmaksas ietver zemes un laukuma ar cieto segumu nomas izmaksas. Tās norāda €/gadā slēdzot nomas līgumu uz 10 gadiem.
4 - Izmaksas par zemes gabala apsaimniekošanu ikdienā (sniega tīrīšana, lapu un gružu savākšana, zāles pļaušana, u.c.). Tās norāda €/gadā.
5 - AS "Sadales tīkls" pieslēguma izveidošanas un pēcuzskaites kabeļlīnijas izbūves un stāvlaukuma ar uzlādes stacijas pamatnes projektēšanas izmaksas, kas sevī ietver topogrāfijas plāna izstrādi,
saskaņošanu, tehnisko noteikumu saņemšanu, projekta izstrādi un saskaņošanu. Izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar projektēšanu, t.sk. virsizdevumus, pelņu, nodokļus, izņemot PVN.
Izmaksas iespējams uzrādīt sīkāk.
6 - Maksa AS "Sadales tīkls" par elektrotīkla pieslēguma izveidošanu.
7 - Sagatavošanās darbi ietver elektrotīkla izbūvi ar uzlādes stacijas pamatu ar zemējuma kontūras izbūvi, iekārtas pieslēgumu elektrotīklam, stāvlaukuma ierīkošana ar apgaismojumu un
videonovērošanu un ceļa zīmju izvietošanu. Izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar izbūvi, t.sk. virsizdevumus, pelņu, nodokļus, izņemot PVN. Izmaksas iespējams uzrādīt sīkāk.

€

