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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE
PAKALOJUMI” (turpmāk tekstā SIA “AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”
1.1.1. Iepirkuma identifikācijas numur: AKP 2017/1
1.1.2. Pasūtītāja rekvizīti un kontaktinformācija:
Pasūtītāja nosaukums:
Juridiskā adrese:
Reģistrācijas numurs:
Banka:
Konta numurs:
Kods:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs :
E-pasta adrese:
Darba laiks:

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Miera iela 29, Auce, Auces novads, LV - 3708
45103000574
A/S SEB banka
LV13 UNLA 0006 0005 0040 2
Kods: UNLALV2X
Projektu vadītāja Aiga Kozlova, tel.22825277
e-pasts: aucesprojekti@inbox.lv
63745198
info@aucesnami.lv
Pirmdiena no plkst. 8.00 -12.00 un 13.00 – 19.00
Otrdiena – ceturtdiena no plkst. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Piektdiena no plkst. 8.00 – 14.00

1.2.Iepirkuma metode: Atklāts konkurss.
1.3.Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas iegāde SIA “AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar prasībām,
kas noteiktas šajā nolikumā un tam pievienotajos pielikumos (turpmāk tekstā –
Nolikums).
Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) –
pārvadi, sadali.
1.4. Plānotais iepirkuma līguma termiņš – 24 mēneši.
1.5. Plānotais iepirkuma apjoms (orientējoši) – 750 000 kWh gadā.
1.6. CPV kods : 09310000-5 (elektrība)
1.7. Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – Piedāvājums ar
viszemāko piedāvāto līgumcenu.
1.8. Informācija par iepirkuma dokumentiem: Ar konkursa materiāliem
var iepazīties un tos saņemt SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
administrācijā darba laikā. Nolikuma elektroniskā versija ir bez maksas, brīvi un tieši
pieejama SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” mājas lapā internetā
www.auceskp.lv sadaļā IEPUIRKUMI. Piegādātāji var iepazīties ar nolikumu līdz
2017.gada 24.augusts plkst. 14:00.

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem pretendentiem
Konkursa ietvaros notiek Likumā noteiktajā kārtībā, latviešu valodā pa Nolikuma
1.1.2.punktā norādīto e-pasta adresi vai pasta adresi. Saziņas dokumentā jāietver
Konkursa nosaukums un identifikācijas numurs.
1.9.Par pretendentu var būt jebkura mītnes zemē likumdošanā noteiktā
kārtībā reģistrēta tiesībspējīga un rīcībspējīga juridiska persona, neatkarīgi no
uzņēmējdarbības formas un īpašuma piederības, kurai ir Latvijas Republikā spēkā
esoša Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdota licence par tiesībām
tirgot elektroenerģiju un kura atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
1.10. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
iesniegt SIA “AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” līdz 2017.gada 24.augustam plkst. 14:00 pēc
šādas adreses :Miera iela 29, Auce, Auces novads, LV-3708, iesniedzot personīgi vai
atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt
nogādātam SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pēc norādītās adreses
līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc norādītā termiņa,
netiks izskatīti un neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam. Saņemot piedāvājumu,
Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta
nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. *Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo
par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā minētajām
prasībām.
1.11. Piedāvājumu atvēršana: Pasūtītāja Iepirkumu komisijas (turpmāk
tekstā – Komisija) piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē 2017.gada 24.augusta
plkst. 14:00. SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, Miera ielā 29, Aucē,
Auces novadā, LV-3708. Pretendentu pārstāvjiem, kuri piedalās piedāvājumu
atvēršanas sanāksmē, jāiesniedz pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina viņu
tiesības pārstāvēt pretendentu.
brīža.

1.12. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas
2. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA UN
IESNIEGŠANA

2.1.Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar
Nolikumu.
2.2.Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.
Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus, vai vienu piedāvājumu
iesnieguši vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākās dalības Konkursā.
2.3.Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma
sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm
izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem.
2.4.Dokumenti un dokumentu kopijas (katra atsevišķi) jāsagatavo un jānoformē
saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

2.5.Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 2
(divos) eksemplāros: piedāvājuma oriģināls un kopija, tos attiecīgi atzīmējot kā
„Oriģināls” un „Kopija”. Radušos pretrunu gadījumā par pamatu tiek ņemta rakstiskā
informācija, kas iekļauta piedāvājuma oriģinālā.
2.6.Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami
latviešu valodā. Dokumentu oriģināliem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt
pievienotiem pretendenta apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu valodā.
Pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemti dokumenti latviešu valodā.
2.7.Pretendenta pieteikums un apliecinājumi jāparaksta personai (-ām) ar
pārstāvības tiesībām vai tās (to) pilnvarotajai (-ām) personai (-ām). Ja iepriekš
minētos dokumentus paraksta pilnvarotā (-ās) persona (-as), tam jāpievieno pilnvara
(oriģināls), kas apliecina šīs (šo) personas (-u) tiesības parakstīt šos dokumentus
pretendenta vārdā.
2.8.Pārējie dokumenti, kuri pievienoti pretendenta pieteikumam, jāparaksta
pretendenta darbiniekiem, kuri šos dokumentus sagatavojuši.
2.9. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti un parakstīti atbilstoši Nolikuma
un LR likumdošanas prasībām, piedāvājums var tikt uzskatīts kā neatbilstošs un
noraidīts, bet pretendents izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
2.10. Piedāvājuma dokumenti sastāv no:
2.10.1. Pieteikums dalībai Konkursā (pielikums Nr.1)
2.10.2. Atlases dokumenti
2.10.3. Tehniskā specifikācija- piedāvājums (pielikums Nr.2)
2.10.4. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.4)
2.11. Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz
kuras jābūt šādām norādēm:
2.11.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese
2.11.2. Pretendenta nosaukums un adrese
2.11.3. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs
2.12. Pasūtītājs pieņem tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai
piedāvājumā iekļautā finanšu informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu
atvēršanas brīdim.
2.13.Konkursa pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt. Piedāvājuma
atsaukumi un papildinājumi jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz rakstiskā formā,
analogi pārējiem piedāvājuma dokumentiem. Uz aploksnes jābūt norādīts
„Papildinājums” vai „Atsaukums”. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz
pretendenta tālāku līdzdalību konkursā.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Nr.p.k.

Prasības pretendentiem

3.2.

Pretendentam
jāiesniedz
informācija par personām,
kurām ir tiesības pārstāvēt
pretendentu.

3.3.

Pretendentam ir licence par
tiesībām tirgot elektroenerģiju.

3.4.

Pretendentam ir iespēja ar A/S
„Sadales tīkli” starpniecību
piegādāt elektroenerģiju līdz
Pasūtītāja adresēm
Pretendentam ir vismaz trīs
gadu pieredze elektroenerģijas
tirgošanā. Pieredzi apliecina
vismaz 3 (trīs) noslēgti
elektroenerģijas tirdzniecības
līgumi ar juridiskām personām
Latvijas Republikā vai ārvalstīs
laika posmā no 2014.2017.gadam, kuros kopējās
pārdotās elektroenerģijas
apjoms vidēji gadā nav mazāks
par 1 GWh
Uz pretendentu neattiecas Pretendenta apliecinājums, ka uz to
Likuma 42.panta izslēgšanas
neattiecas Likuma 42.panta minētie
nosacījumi.
izslēgšanas noteikumi (pielikums
Nr.1) .

3.1.

3.5.

3.6.

Pretendentam jābūt reģistrētam
Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā
komercdarbību
reģistrējošā iestādē ārvalstīs.

Iesniedzamie dokumenti

Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra
vai
līdzvērtīgas
komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs, kur pretendents reģistrēts,
izdotas
reģistrācijas
apliecības
pretendenta apliecināta kopija.
Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra
vai
līdzvērtīgas
komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs, kur pretendents reģistrēts,
izsniegta izziņa vai tās kopija par
pārstāvības tiesīgām personām, kas
izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus
pirms piedāvājuma iesniegšanas
termiņa.
Licences par tiesībām tirgot
elektroenerģiju pretendenta
apliecināta kopija.
Spēkā esoša līguma kopija ar A/S
„Sadales tīkls” par sistēmas
(elektroenerģijas pārvadi un
sadali) pakalpojumiem,
Pretendenta apliecinājums, ka tam ir
ne mazāk kā trīs gadu pieredze
elektroenerģijas tirgošanā.
Apliecinājumam (3.pielikums) jāsatur
ziņas par vismaz 3 (trīs) juridiskām
personām, ar ko ir noslēgti
elektroenerģijas tirdzniecības
līgumi, to kontaktpersonām.

4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikumam pievienoto finanšu
piedāvājuma formu (Pielikums Nr.4) un tehniskajām specifikāciju-piedāvājumu
(Pielikums Nr.2).
4.2. Finanšu piedāvājumā norāda elektroenerģijas vienības cenu bez PVN, par
kādu tiks veikta elektroenerģijas iegāde visā līguma darbības laikā. Cenās jāiekļauj
visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.
Līgumcena par elektroenerģiju Līguma darbības laikā netiks mainīta.
5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

5.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina
Komisija slēgtā sēdē.
5.2. Komisija noraidīs un izslēgs no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja:
5.2.1. Pretendents neatbilst pretendentu atlases prasībām;
5.2.2.Pretendenta piedāvājums neatbilst LR spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām un Nolikuma prasībām.
5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tās tiek labotas. Par kļūdu
labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura
pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos
labojumus.
5.4. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto
līgumcenu, ja pretendents un tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu
Nolikuma prasībām un piedāvātā līgumcena nepārsniedz Konkursam paredzētos
finanšu resursus. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar
Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.
Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma
procedūra tiek pārtraukta.
5.5. Vērtējot piedāvājuma elektroenerģijas cenu, komisija ņems vērā kopējo
zemāko piedāvāto kWh cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā no tās norises
posmiem no Konkursa izsludināšanas brīža līdz Līguma noslēgšanas brīdim.
6. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

6.1. Slēdzot Līgumu, par pamatu tiks izmantots Nolikumam pievienotais Līguma
projekts (Pielikums Nr.5).
6.2. Līgums tiek slēgts saskaņā ar Likumā noteiktajiem termiņiem.

6.3. Ja konkursa uzvarētājs nepamatoti atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju,
Komisija izvēlas nākamo ar zemāko piedāvāto cenu, kas atbilst visām
Nolikuma prasībām.
6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās etapā līdz
Līguma noslēgšanai.
6.5. Līgums tiks slēgts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma normām.

Pielikumi:
1.Pieteikuma forma.
2.Tehniskā specifikācija
3.Pretendenta pieredze
4.Finanšu piedāvājums
5.Līguma projekts

1.pielikums

Atklāta konkursa
„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP 2017/1) nolikumam

PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ
FORMA
„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”
(AKP 2017/1)
Pretendents _______________________________________________________________,
(pretendenta nosaukums)
Reģistrācijas Nr._____________, PVN nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________
Juridiskā adrese _____________________________________________________________
Administrācijas atrašanās vietas adrese___________________________________________
Sakaru līdzekļi : tālr._________________, fakss___________, e-pasts__________________
Bankas rekvizīti ______________________________________________________________
Persona ar pārstāvības tiesībām_________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr.)
Kontaktpersona _______________________________________tel.___________________
ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties atklātā konkursā „Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP 2017/1) un (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu)
veikt nolikumā paredzēto elektroenerģijas piegādi tehniskajā specifikācijā norādītajā
apjomā par finanšu piedāvājumā uzrādīto piedāvāto līgumcenu;
2.garantējam, ka visas konkursam iesniegtās ziņas ir patiesas;
3.mēs piekrītam ievērot šo piedāvājumu 60 dienas, sākot no piedāvājuma atvēršanas
dienas, un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz minētā termiņa
beigām;
parakstot šo pieteikumu pretendents apliecina, ka:
1.viņš ir iepazinies ar konkursa nolikuma saturu un atzīst to par pareizu un atbilstošu, līdz
ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par konkursa nolikuma saturu ir
iesniedzamas ne vēlāk, ka sešas darbadienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām;
2.uz __________(Pretendenta nosaukums) neattiecas likuma Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkuma likuma 42. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām paraksts__________________
(Vārds, Uzvārds)

2.pielikums

Atklāta konkursa

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” vajadzībām”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP 2017/1) nolikumam

Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” orientējošais elektroenerģijas patēriņš un piegādes
daudzums 12 mēnešos:
N.p.k.
Uzskaites zona
Plānotais
Elektroenerģijas
patēriņš ( kWh)
piegādes
daudzums
(KWh)
1
Viena laika zona
750 000
*Faktiskais elektroenerģijas patēriņš var atšķirties līdz 30%
1. Pretendentam ir noslēgts līgums ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura
tīklam ir pieslēgtas pasūtītāja elektroietaises.
2.Pretendents līdz mēneša 15. datumam mēnesī pirms tirdzniecības sākuma
informē sistēmas operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.
3.Pasūtītājs iepirkuma līgumā deleģē pretendentu tā vārdā norēķināties ar
sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un
obligātā iepirkuma komponentēm.
4.Pasūtītājs deleģē pretendentu tā vārdā paziņot sistēmas operatoram par
elektroenerģijas tirgotāja maiņu. Maksu par sistēmas operatora pakalpojumiem
pretendents iekļauj lietotājam iesniedzamajos rēķinos.
5.Pretendents nodrošina elektroenerģijas piegādi atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.

Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām paraksts__________________
(Vārds, Uzvārds)

Objektu saraksts
Nosaukums
ŪDENSSŪKNIS
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
SŪKŅU STACIJA
ŪDENSSŪKNIS
KORIDORS
KORIDORS
FRIZĒTAVA
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KOMUNĀLAIS APGAISMOJUMS
ŪDENSTORNIS
ŪDENSTORNIS
ŪDENSTORNIS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KOMUNĀLAIS APGAISMOJUMS
KORIDORS
ŪDENSTORNIS
KORIDORS
KORIDORS
KOMUNĀLĀ UZSKAITE
SŪKŅU STACIJA
KATLU MĀJA
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
KOPMĪTNES
PIRTS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KAPLIČA
KAPLIČA
KORIDORS
KATLU MĀJA
DARBNĪCAS
KORIDORS
KORIDORS
KANTORIS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
ARTĒZISKĀ AKA
KORIDORS
KORIDORS

Skaitītāja
Nr.
76915635
0161011
76908463
01672324
32539253
32295929
47383760
50050273
50049280
32937082
29195237
45716886
01670091
01669429
85692244
83446208
91075075
79051053
79051065
91075469
32277287
11730574
91075071
01622405
72231150
210616
47027628
01622403
91075069
83446193
83445984
32690355
83532925
91075068
11709093
50075739
50075738
32995995
32938639
32309853
93011237
47032495
50067078
79049892
46780930
29154289
32165266
47527812
01624717
91067879
04149
32998268
83527301
32129702

Adrese
“Centrs”, Īles pag., Auces nov.
“Īle”, Īles pag., Auces nov.
Ķevele, Vītiņu pag., Auces nov.
Ķevele, Vītiņu pag., Auces nov.
1.Maija iela 1, Auce, Auces nov.
Aspazijas lauk. 10, Auce, Auces nov.
Aspazijas lauk. 4, Auce, Auces nov.
Aspazijas lauk. 6, Auce, Auces nov.
Bēnes iela 11, Auce, Auces nov.
Bēnes iela 13, Auce, Auces nov.
Bēnes iela 20, Auce, Auces nov.
Bēnes iela 3-12, Auce, Auces nov.
Centrs, Lielauces pag., Auce nov.
Centrs, Ukru pag., Auces nov.
Centrs, Vītiņu pag., Auces nov.
Centrālais lauk. 1, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Centrālais lauk. 2, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Dzelmes, Lielauce, Lielauce pag., Auces nov.
Dzelmes, Lielauce, Lielauce pag., Auces nov.
Dzelzceļa ēka 3, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Dzirnavu iela 3, Auce, Auces nov.
Ezera iela, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Ezera iela 13, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Ezermaļi, Lielauce, Lielauces pag., Auces nov.
Galāti 1, Vītiņu pag., Auces nov.
Ganību iela pie krustojuma ar Kapsētas ielu, Auce, Auces nov.
Imantas, Īles pag., Auces nov.
Irši, Bēnes pag., Auces nov.
Irši, Bēnes pag., Auces nov.
Irši, Bēnes pag., Auces nov.
Jaunā māja 1, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Auces nov.
Jelgavas iela 6, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Jelgavas iela 6A, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Jelgavas iela 8, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Jura Mātera iela 11D, Auce, Auces nov.
Kalna iela 10, Auce, Auces nov.
Kalna iela 14, Auce, Auces nov.
Kalna iela 6, Auce, Auces nov.
Kalna iela 7, Auce, Auces nov.
Kalna iela 8, Auce, Auces nov.
Kapsētas iela 11, Auce, Auces nov.
Kapsētas iela 11, Auce, Auces nov.
Kapsētas iela 29, Auce, Auces nov.
Lielauces katlu māja, Lielauce, Lielauces pag., Auces nov.
Miera iela 13, Auce, Auces nov.
Miera iela 23, Auce, Auces nov.
Miera iela 24, Auce, Auces nov.
Miera iela 29, Auce, Auces nov.
Miera iela 4, Auce, Auces nov.
Miera iela 4A, Auce, Auces nov.
Miera iela 6, Auce, Auces nov.
Mūrīši, Īles pag., Auces nov.
Niedras, Lieauce, Lielauces pag., Auces nov.
Oskara Kalpaka iela 11, Auce, Auces nov.

ŪDENSTORNIS
KORIDORS
KATLU MĀJA
KOMUNĀLAIS APGAISMOJUMS
KOMUNĀLAIS APGAISMOJUMS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS
IEKĀRTAS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
SŪKŅU STACIJA
KORIDORS
KORIDORS
KOMUNĀLAIS APGAISMOJUMS
ŪDENS SŪKNIS
KORIDORS
DARBNĪCAS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
SŪKŅU STACIJA
KORIDORS
ŪDENSTORNIS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORA APGAISMOJUMS
KORIDORS
KORIDORS
SŪKŅU STACIJA
KORIDORS
KORIDORS
KATLU MĀJA
KATLU MĀJA
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
ARTĒZISKĀ AKA
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS

46400152
29192364
01610537
91067988
91067881
33104709
32276046
29154264
91028262
49853179

Oskara Kalpaka iela 2B, Auce, Auces nov.
Oskara Kalpaka iela 4, Auce, Auces nov.
Oskara Kalpaka iela 6, Auce, Auces nov.
Oskara Kalpaka iela 6, Auce, Auces nov.
Oskara Kalpaka iela 6, Auce, Auces nov.
Pasta iela 3, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Pils iela 2, Auce, Auces nov.
Pils iela 23, Auce, Auces nov.
Pils iela 3, Auce, Auces nov.
Puškina iela, Auce, Auces nov.

32296017
32540519
50009361
33090229
50020379
79195455
32999678
01607957
84256323
46398711
91028252
33206551
01622492
32940736
01217957
01622572
11736582
33201747
01669346
32762674
01672481
50200457
91075074
91075067
76903035
76903249
91020953
32148795
01622523
91075070
91075076
106354
83446199
50069368
49343019
49343036
76903022
79049938
32877832
01670079
01669349*
01674024
47382945
01624758
01624743
01624739
47377495

Raiņa iela 10, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 10A, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 10A, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 15, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 16A, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 20, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 22, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 27, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 27, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 33, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 35, Auce, Auces nov.
Raiņa iela 49, Auce, Auces nov.
Ražotāji, Ražotāji, Lielauces pag., Auces nov.
Rūpniecības iela 2A, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Rūpniecības iela 2J, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Rūpniecības iela 9, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Skolas iela 15, Auce, Auces nov.
Skolas iela 9, Auce, Auces nov.
Smilšu iela, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Smilšu iela 1, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela, Sniķere, Ukru pag., Auces nov.
Sniķeres iela 13, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela 2A, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela 2A, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela 2B, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela 2B, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela 2C, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela 2D, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela 24, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sniķeres iela 24, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sporta iela 1, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Sporta iela 19, Auce, Auces nov.
Sporta iela 2, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Stacijas iela 1, Auce, Auces nov.
Tehnikas iela 15, Auce, Auces nov.
Tehnikas iela 15, Auce, Auces nov.
Teodora Celma iela 12, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Teodora Celma iela 14, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Teodora Celma iela 8, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Tīrība, Lielauce, Lielauces pag., Auces nov.
Ukri, Ukru pag., Auces nov.
Vecmiķeļi, Bēnes pag., Auces nov.
Vītiņu iela 1, Auce, Auces nov.
Vītiņu iela 19, Auce, Auces nov.
Vītiņu iela 19A, Auce, Auces nov.
Vītiņu iela 19A, Auce, Auces nov.
Vītiņu iela 19A, Auce, Auces nov.

KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAU SŪKNIS
KORIDORS
ŪDENSTORNIS
KOMUNĀLĀ UZSKAITE
KORIDORS
KORIDORS
KORIDORS
KOMUNĀLĀ UZSKAITE

79191250
50050306
32532204
46990328
4732795
01621351
01673691
51003206
01669431
91002326
91075072
91075065
91075061
1152517

Vītiņu iela 19A, Auce, Auces nov.
Vītiņu iela 2, Auce, Auces nov.
Vītiņu iela 4A, Auce, Auces nov.
Vītiņu iela 4B, Auce, Auces nov.
Vītiņu iela 4C, Auce, Auces nov.
Zariņi, Vītiņu pag., Auces nov.
Zariņi, Vītiņu pag., Auces nov.
Zemgales iela 20, Auce, Auces nov.
Īles iela, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Īles iela 17, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Īles iela 4, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Īles iela 4, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Īles iela 5, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.
Īles iela 6, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.

3. pielikums

Atklāta konkursa
„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” vajadzībām”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP 2017/1) nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZE
ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBĀ
Pasūtītāja nosaukums,
adrese, kontaktpersona

Piegādātās
elektroenerģijas apjoms

Pretendenta nosaukums:
Pretendenta vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats:
Pretendenta
vai
personas paraksts:

pilnvarotās

Piegādes laiks
(gads/mēnesis)

4. pielikums

Atklāta konkursa
„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” vajadzībām”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP 2017/1) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
atklātam konkursam

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”
( AKP 2017/1)

Pieslēguma veids,
laika zona
Viena laika zona

Prognozējamais
elektroenerģijas
patēriņš 12
mēnešiem (kWh)

Cena par
Summa (EUR) kopā
1 mērvienību EUR bez PVN par visu
(kWh) bez PVN
apjomu

750 000

Pasūtītājam pārsniedzot( samazinot) elektroenerģijas patēriņu līdz 30%, tiks piemērota
piedāvājumā norādītā cena.
Cena neietver obligātā iepirkuma komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko
lietotājs apmaksā saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojuma līguma
noteikumiem.

Cena ietver visas elektrības tirdzniecības un balansēšanas izmaksas, visus nodokļus
un maksas, tostarp elektroenerģijas nodokli, izņemot pievienotās vērtības nodokli,
kas jāmaksā saskaņa ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem.
Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:
Vārds, uzvārds,
Amats
Paraksts, zīmoga nospiedums
Datums

5. pielikums

Atklāta konkursa

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” vajadzībām”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP 2017/1) nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP 2017/1).
Aucē
2017. gada ... . ..............

Sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
“AUCES
KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”, reģistrācijas Nr.45103000574, juridiskā adrese: Miera iela 29,
Auce, Auces novads, LV-3708, turpmāk saukts „LIETOTĀJS”, Valdes
priekšsēdētājas Solvitas Vilčinskas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no
vienas puses, un
_____________________, reģistrācijas Nr.____________________, juridiskā adrese
__________________,
kuru
uz
_____________
pamata
pārstāv
tās
_____________________ personā, turpmāk tekstā – „TIRGOTĀJS”, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti – „Puses”, bet atsevišķi – „Puse”,
pamatojoties uz atklātā konkursa „Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”vajadzībām”, identifikācijas Nr.
AKP 2017/1 rezultātiem, turpmāk tekstā „Iepirkums” un __________ iesniegto
piedāvājumu,
izsakot savu brīvo gribu bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šāda satura līgumu:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju patēriņam
LIETOTĀJA elektroietaisēs, ar iepirkuma konkursa nolikumā noteiktajām prasībām
un TIRGOTĀJA piedāvājumu šim iepirkumam. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver
rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un apstrādi un citas Tirgotāja darbības,
kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību.
1.2. Elektroenerģijas pārdošana neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali.
1.3. Elektroenerģija tiek piegādāta saskaņā ar tehnisko piedāvājumu.
2.

LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM saskaņā ar Līgumu laikā no
2017.gada___. __________ līdz 2019.gada___. __________ , ievērojot LĪGUMA 2.2.
punkta noteikumu.
2.2. Elektroenerģija LIETOTĀJAM tiek pārdota, ja spēkā ir sistēmas pakalpojumu
līgums starp LIETOTĀJU un elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir
pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises.

3. ELEKTROENERĢIJAS CENA UN PATĒRIŅA APJOMS.

3.1. TIRGOTĀJS pārdod, bet LIETOTĀJS pērk par Elektroenerģijas cenu
neierobežotu aktīvās elektroenerģijas apjomus.
3.2. Elektroenerģijas cena neietver Obligātā iepirkuma komponentes un Sistēmas
pakalpojumu tarifus, ko LIETOTĀJS apmaksā papildus saskaņā ar Sistēmas
pakalpojumu līguma un šī Līguma noteikumiem.
3.3. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM saskaņā ar iepirkuma
rezultātā noteiktajām cenām.
3.4. Elektroenerģija tiek pārdota un rēķini izrakstīti saskaņā ar LIETOTĀJA faktisko
patēriņu.
3.5. Elektroenerģijas cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk
elektroenerģiju, noteikta TIRGOTĀJA piedāvājumā iepirkumam un tā ir EUR
______________bez PVN par 1 kW/h.
3.6. Izmaksas par balansēšanas pakalpojumu ir ietvertas Elektroenerģijas cenā.
3.7.Elektroenerģijas
cenas
spēkā
esamības
periods:
no
2017.gada
__._______________ līdz 2019.gada __.________________________
3.8.Ja TIRGOTĀJS var piedāvāt zemāku cenu vai Latvijas Republikas tirgū tiek
pārdota elektroenerģija ar zemāku cenu par līguma 3.5.punktā noteikto, Puses var
vienoties par atbilstošu elektroenerģijas cenas samazināšanu.
3.9. Plānotais aptuvenais elektroenerģijas daudzums par visiem Līguma Pielikumā
Nr.1 minētajiem objektiem – 845000 kWh.
3.10.Kopējā līguma summa ir nedrīkst pārsniegt EUR ______________, tai skaitā
pamatsumma EUR ____ (summa vārdiem) apmērā un pievienotās vērtības
nodoklis EUR ___ (summa vārdiem) apmērā visā līguma darbības laikā.
4. RĒĶINU APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Rēķinu apmaksas termiņš 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas uz e-pastu: rekini@aucesnami.lv . Rēķini uzskatāmi par saņemtiem
nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.
4.2. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas
ieskaitīšanas diena TIRGOTĀJA bankas kontā. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena,
tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena. No saņemtajām summām
TIRGOTĀJS vispirms dzēš nokavējuma procentus (ja tādi ir), parādu par saņemto
elektroenerģiju (ja tāds ir) un atlikušo summu ieskaita kārtējā maksājuma veikšanai.
4.3. TIRGOTĀJS rēķinos ietver atsauci uz šo Līgumu, norādot Līguma sagatavošanas
datumu un numuru.
4.4. TIRGOTĀJA izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts
tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie
rēķini tiek nosūtīti LIETOTĀJAM saskaņā ar Līguma 4.1.
4.5. Ja pretenzija par TIRGOTĀJA izrakstīto rēķinu netiek iesniegta TIRGOTĀJAM
Līguma 5.4.3. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka LIETOTĀJAM nav
pretenziju par TIRGOTĀJA izrakstītajiem rēķiniem.
4.6. LIETOTĀJA vārdā norēķināties ar Sistēmas operatoru par Sistēmas
pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī Obligātā iepirkuma komponentēm
LIETOTĀJS deleģē TIRGOTĀJU.
4.7. Līgumsods par maksājuma kavējumu: 0.01% (nulle komats nulle viens procents)
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% no parāda kopējās summas.

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. TIRGOTĀJA pienākumi:
5.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM par Līgumā noteikto
Elektroenerģijas cenu;
5.1.2. izrakstīt un nosūtīt LIETOTĀJAM rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc
LIETOTĀJA faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 (desmit) kalendāro
dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas;
5.1.3. ja pirms rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas LIETOTĀJS ir veicis avansa
maksājumus saskaņā ar Līguma 5.3.1. punktu, tad TIRGOTĀJS samazina
nosūtāmā rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu;
5.1.4. rakstveidā informēt LIETOTĀJU 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par sava
uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma
izpildei būtisko rekvizītu maiņu;
5.1.5. ja saskaņā ar Līguma 4.5. punktu LIETOTĀJS ir deleģējis TIRGOTĀJU
norēķināties ar Sistēmas operatoru, tad TIRGOTĀJS LIETOTĀJAM
nosūtāmajā rēķinā ietver maksu par Sistēmas Pakalpojumiem un
Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm.
5.2. LIETOTĀJA pienākumi:
5.2.1. pilnā apjomā apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus Līguma 4.1.punktā
minētajā termiņā, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu
TIRGOTĀJAM;
5.2.2. nekavējoties informēt TIRGOTĀJU, ja nav savlaicīgi (līdz nākošā mēneša 15.
datumam) saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju;
5.2.3. rakstveidā informēt TIRGOTĀJU 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par sava
uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma
izpildei būtisko rekvizītu maiņu;
5.2.4. noslēgt līgumu ar Sistēmas operatoru par Sistēmas pakalpojumiem Līguma
Pielikumā Nr.1 norādītajās adresēs.
5.3. TIRGOTĀJA tiesības:
5.3.1. pieprasīt no LIETOTĀJA avansa maksājumu 1 (viena) mēneša vidējā
maksājuma apmērā šādos gadījumos:
5.3.1.1.ja LIETOTĀJS ir nokavējis TIRGOTĀJA izrakstīta rēķina apmaksu;
5.3.1.2.ja LIETOTĀJS tiesību aktos noteiktā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu;
5.3.2. ja TIRGOTĀJS savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus,
tam ir tiesības izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā
pēdējo 6 (sešu) mēnešu, vidējā patēriņa.
5.4. LIETOTĀJA tiesības:
5.4.1. saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Balansēšanas pakalpojumu;
5.4.2. saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta
ar elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM;
5.4.3. iesniegt TIRGOTĀJAM pretenziju par TIRGOTĀJA izrakstīto rēķinu 10
(desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Pretenzijas
iesniegšana neatbrīvo LIETOTĀJU no pienākuma veikt rēķinā noradītās
summas apmaksu pilnā apmērā Līgumā norādītajā termiņā. Ja pretenzija tiek
atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina korekcijas un galīgie norēķini starp
Pusēm.

6. ATBILDĪBA UN SANKCIJAS

6.1. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā LIETOTĀJAM jāmaksā līgumsods Līguma
4.6. punktā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto
dienu.
6.2. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās
Puses vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai
Pusei.
6.3. TIRGOTĀJS nav atbildīgs LIETOTĀJAM par to, ka tam nav iespējams pārdot
elektroenerģiju sakarā ar to, ka LIETOTĀJAM nav spēkā esoša Sistēmas
pakalpojumu līguma vai Sistēmas operators nesniedz LIETOTĀJAM Sistēmas
pakalpojumus no TIRGOTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ.
6.4. TIRGOTĀJS nodrošina LIETOTĀJAM kompensāciju par nekvalitatīva
pakalpojuma sniegšanu un nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Elektroenerģijas
tirdzniecības un lietošanas noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un
noteiktajā kārtībā.
6.5. TIRGOTĀJS nodrošina LIETOTĀJA sūdzību pieņemšanu un izskatīšanu par šī
līguma un TIRGOTĀJAM normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.
7. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDEI

7.1. Puses ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, likuma Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumu un citu Latvijas Republikā piemērojamu tiesību aktu normas.
7.2. Par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to saistītajiem
jautājumiem LIETOTĀJS vienojas ar Sistēmas operatoru un par to informē
TIRGOTĀJU.
8. LIETOTĀJA SAISTĪBAS AR SISTĒMAS OPERATORU

8.1. Ja, parakstot Līgumu, LIETOTĀJS deleģē TIRGOTĀJU LIETOTĀJA vārdā
norēķināties ar Sistēmas operatoru par Sistēmas pakalpojumiem un
Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm, tad:
8.1.1. LIETOTĀJS pilnvaro TIRGOTĀJU informēt Sistēmas operatoru par šo
deleģējumu, kā arī saņemt no Sistēmas operatora informāciju par Sistēmas
pakalpojumu līgumā noteiktajām maksām Sistēmas pakalpojumiem un
Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm;
8.1.2. Puses vienojas, ka maksa par Sistēmas pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem,
kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm tiek iekļauta LIETOTĀJA
elektroenerģijas rēķinā un samaksu šiem pakalpojumiem LIETOTĀJS veic
TIRGOTĀJAM vienlaicīgi ar apmaksu par elektroenerģiju, pamatojoties uz
TIRGOTĀJA Līgumā noteiktajā kārtībā izrakstītajiem rēķiniem.
9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu Līguma noteikumu
izpildi tieši aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas
katastrofas, streiki, karš, kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība, un ja tos
novērst Puses nav spējīgas ar jebkādām tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm.

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes
apgrūtinājumu vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei,
norādot nepārvaramās varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos
ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi
iestājušies.
9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses savstarpējā protokolā
vienojas par turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk
par 1 (vienu) mēnesi un būtiski ietekmē jebkuras no Pusēm spēju izpildīt Līgumā
noteiktās saistības, tad otra Puse ir tiesīga pārtraukt Līguma darbību, iesniedzot par to
rakstisku paziņojumu.
10. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

10.1. Līgums ir spēkā no 2017.gada __._______________ līdz 2019.gada
__.________________________ vai līdz Līguma 3.10.punktā noteiktās summas
sasniegšanai.
10.2. Lai TIRGOTĀJS varētu izpildīt Līgumu, ir nepieciešams spēkā esošs Sistēmas
pakalpojumu līgums. LIETOTĀJAM ir pienākums pierādīt Sistēmas pakalpojumu
līguma spēkā esamību.
10.3. LIETOTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 21
(divdesmit vienu) dienu pirms attiecīgā mēneša beigām rakstiski brīdinot
TIRGOTĀJU.
10.4. TIRGOTĀJAM ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju LIETOTĀJAM un
izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
10.4.1. ja LIETOTĀJS nav apmaksājis vairāk kā vienu no TIRGOTĀJA
izrakstītajiem rēķiniem, un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit)
dienas pēc tam, kad TIRGOTĀJS par to ir rakstiski brīdinājis LIETOTĀJU;
10.4.2. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Līguma 10.2. punktā minētais Sistēmas
pakalpojumu līgums, ar iepriekšēju brīdinājumu par līguma laušanu vismaz 10
(dienas) iepriekš. Ja LIETOTĀJS 5 (piecu) dienu laikā nenoslēdz spēkā esošu
Sistēmas pakalpojuma līgumu, tad ar vienpusēju rakstveida paziņojumu
Līgums tiek lauzts.
10.5. Jebkurā no gadījumiem, kad Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.3.
un/vai 10.4. punktiem, LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par
saņemto elektroenerģiju līdz Līguma izbeigšanās brīdim.
11.CITI NOTEIKUMI

11.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses
piekrišanas Līguma noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju,
izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības
nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, kredītu kontrolei, parādu piedziņai, kā arī citus
gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti.
11.2. Tās Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
11.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski
vienojoties, un tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami Līgumam
kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
11.4. Līgums tiek parakstīts divos vienādos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei tiek izsniegts viens Līguma eksemplārs.

11.5. Sakarā ar to, ka Elektroenerģijas cena šī Līguma darbības laikam tika noteikta,
ņemot vērā elektroenerģiju patērējošo objektu skaitu un elektroenerģijas patēriņa
apjomu, elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt izslēgti no Līguma tikai Pusēm par
to rakstiski vienojoties. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad mainās
LIETOTĀJA tiesības attiecībā uz elektroenerģiju patērējošo objektu.
11.6. Ja LIETOTĀJS vēlas pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav norādīti
Līguma Pielikumā Nr.1, LIETOTĀJS par to informē TIRGOTĀJU. Šādā gadījumā
atsevišķa Pušu rakstiska vienošanās par objekta iekļaušanu Līgumā pēc tam, kad
TIRGOTĀJS ir saņēmis LIETOTĀJA paziņojumu, nav nepieciešama, taču var tikt
noslēgta, ja līdz ar to mainās citi Līguma noteikumi (cenas noteikšanas princips,
LIETOTĀJA pērkamās elektroenerģijas apjoms u.c.). Attiecības ar Sistēmas
operatoru LIETOTĀJS risina atsevišķi.
11.7. LIETOTĀJA kontaktpersona: Solvita Vilčinska, mob.t.27234102, e-pasts:
solvita@aucesnami.lv
11.8. TIRGOTĀJA kontaktpersona: ___________________, t._____________, mob.t.
_______, e-pasts: ____________________
12. Strīdu izšķiršana.
12.1. Puses centīsies darīt visu, lai atrisinātu visus strīdus un domstarpības, kas var
rasties starp Pusēm Līguma darbības laikā, pārrunu ceļā savstarpēji vienojoties.
12.2. Strīdi, kuri radušies Līguma darbības gaitā, ja Pusēm, savstarpēji vienojoties,
nav izdevies tos izšķirt, tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā
kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.

13. Pušu rekvizīti un paraksti.
LIETOTĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģ. Nr. 45103000574
Adrese: Miera iela 29, Auce,
Auces novads, LV-3708
e-pasts: info@aucesnami.lv
AS „SEB Banka”
Konts LV52UNLA0006000500402
Kods UNLALV2X

TIRGOTĀJS:

__________________Solvita Vilčinska
z.v.

z.v.

