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I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona: 

Mālpils novada dome 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV - 2152,  
tālr. 67970888; fakss 67925342 
PVN maks. reģ. Nr. LV90000048398 
Mājas lapas adrese: www.malpils.lv 
par nolikumu – Daiga Melcere, tālrunis: 29100463 
e-pasts: daiga.melcere@malpils.lv 
par tehnisko specifikāciju – Agris Bukovskis, tālrunis: 29282209,  
e-pasts: agris.bukovskis@malpils.lv 

2. Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta: 
2.1. Publisko iepirkumu likuma kārtībā organizēts atklāts konkurss, iepirkuma identifikācijas Nr. 

MND2019/6 
2.2. Iepirkuma CPV kods: 09310000-5 (elektrība). 

Iepirkuma priekšmets- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:  
 1. daļa –  Mālpils  novada pašvaldība un tās iestādes;  
 2.daļa – P/A „Mālpils sociālais dienests“.   

Elektroenerģijas iepirkums Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām, kas ietver 
elektroenerģijas pārdošanu lietotājiem, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un 
apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. Pretendentam 
jāspēj piegādāt elektroenerģiju saskaņā ar nolikuma 2. pielikumā noteikto Tehnisko 
specifikāciju 12 (divpadsmit) mēnešu laikā visos tehniskajā specifikācijā norādītājos 
objektos visā Mālpils novadā administratīvajā teritorijā. Piegādes plānotais apjoms  uz 
līguma laiku Mālpils  novada pašvaldībā un tās iestādēs orientējoši 984000  kWh, P/A 
„Mālpils sociālais dienests“ orientējoši 50000 kWh. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir 
tiesības samazināt vai palielināt elektroenerģijas iepirkuma apjomus. 

2.2.1. Norādītie plānotie elektroenerģijas apjomi sagatavti pēc iepriekšējā gadā faktiskā 
izlietotā elektroenerģijas daudzuma; 

2.2.2. Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali 
2.3. Iepirkums ir sadalīts daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu iepirkuma 

priekšmetu. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants.  
2.4. Līguma izpildes vieta: Mālpils novads. 
2.5. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas. 
2.6. Apmaksa: Saskaņā ar iepirkuma Līguma nosacījumiem. 
2.7. Vērtējot piedāvājumu, tiks ņemta vērā piedāvātā kopējā zemākā cena EUR bez PVN. 
2.8. Iepirkumu veic ar Mālpils novada domes izveidota  Iepirkumu komisija 
2.9. Citas prasības attiecībā uz atklāta konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, 

nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
 

3. Nolikuma saņemšanas kārtība: 
3.1.  Lejupielādējot elektroniskajā Elektroniskās iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) 

mājas lapā www.eis.gov.lv. 
3.2. EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja 

tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs1. 
3.3. Lejupielādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi 

turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām 
atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta 
mājas lapā pie Atklāta konkursa nolikuma. 
 

4. Informācijas apmaiņa: 

                                                           
1Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties EIS e-konkursu apakšsistēmā: 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 

http://www.malpils.lv/
mailto:daiga.melcere@malpils.lv
mailto:agris.bukovskis@malpils.lv
http://www.eis.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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4.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un ieinteresēto personu notiek latviešu valodā 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu. 

4.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks 
publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). Ieinteresētajam 
piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par 
to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un 
tieša elektroniskā pieeja. 

4.3. Ja ieinteresētā persona laikus ir pieprasījusi papildu informāciju par konkursa dokumentos 
iekļautajām prasībām, komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) 
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4.4. Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem tiek nosūtītas jautājuma uzdevējam un 
publicētas EIS e-konkursu www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ apakšsistēmā. 

II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

5. Prasība:  6. Iesniedzamie dokumenti:  

7.  Pretendents ir piegādātājs, kurš ir 
iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var 
būt fiziskā vai juridiskā persona vai 
pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā 
to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū 
veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt 
pakalpojumus. Piedalīšanās Iepirkumā ir 
Pretendentu brīvas gribas izpausme. 
Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai 
iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem 
un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās 
prasības un noteikumus. 

7.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 
(pēc formas – nolikuma 1.pielikums), kas 
apliecina pretendenta apņemšanos veikt 
pakalpojumu atbilstoši nolikuma un tā 
pielikumu prasībām. Pieteikums 
jāparaksta pretendenta pārstāvim ar 
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 
personai. Ja pretendents ir personu 
apvienība jebkurā to kombinācijā vai 
personālsabiedrība, pieteikums 
jāparaksta katra personu apvienības 
dalībnieka vai personālsabiedrības 
biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām 
vai tā pilnvarotai personai. Pieteikumam 
pievieno personu vienošanos, kura 
pārstāv personu apvienību vai 
personālsabiedrību iepirkumā, kurā 
norāda katras personas atbildības 
apjomu.  

7.2. Pilnvaras oriģināls vai Pretendenta 
apliecināta pilnvaras kopija, ja 
pretendenta piedāvājumu paraksta 
pilnvarota persona. 

8. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai 
sertificēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes 
(reģistrācijas) valsts normatīvo aktu 
prasībām. 

8.1. Latvijā reģistrētam pretendentam 
Uzņēmuma reģistra izziņas kopija nav 
jāiesniedz. Par Latvijā reģistrētiem 
pretendentiem Komisija pārliecinās par 
pretendenta reģistrācijas faktu pēc 
Uzņēmumu reģistra datiem, kas pieejami 
Elektronisko iepirkumu sistēmā 
(https://www.eis.gov.lv/). 

8.2. Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam 
jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas 
reģistrācijas apliecības kopija vai 
attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 
dokuments, kas apliecina, ka pretendents 
ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos 
un likumā noteiktajā kārtībā. 

9. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma 
procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu 
likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem 

9.1. Komisija pretendentu izslēgšanas 
gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu 
likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā. 

http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
https://www.eis.gov.lv/
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gadījumiem un 42.panta otrās daļas 
1.punktā noteiktos gadījumos. 

10. Piegādātājs var balstīties uz citu personu 
tehniskajām un profesionālajām iespējām, 
ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma 
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 
attiecību tiesiskā rakstura.  

11. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo 
pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša 
personāla pieejamību, var balstīties uz citu 
personu iespējām tikai tad, ja šīs personas 
sniegs pakalpojumus, kuru izpildei 
attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

11.1. Pretendents pierāda komisijai, ka tā 
rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai 
vienošanos par nepieciešamo resursu 
nodošanu piegādātāja rīcībā. 

 

12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība, piedāvājuma dokumentus 
paraksta atbilstoši piegādātāju 
savstarpējās vienošanās nosacījumiem.  

12.1. Piedāvājumam pievieno visu 
apvienības dalībnieku parakstītu 
vienošanos par kopīga piedāvājuma 
iesniegšanu. Vienošanās dokumentā 
jānorāda katra apvienības dalībnieka 
līguma daļa, atbildības sadalījums starp 
apvienības dalībniekiem, tiesības un 
pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī 
attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. 

13. Pretendentam jāiesniedz atlases 
dokumenti par katru apvienības dalībnieku. 
Uz katru apvienības dalībnieku attiecas 
nolikuma 8. punkts un 9. punkts, bet 
pārējos nolikuma punktos izvirzītās 
prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai 
kopumā, ņemot vērā tās pienākumus 
iespējamā līguma izpildē. 

14. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu 
49. panta nosacījumiem, Pretendents ir 
tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 
procedūras dokumentu kā sākotnējo 
pierādījumu atbilstībai. 

14.1. Komisija pieņem Eiropas vienoto 
iepirkuma procedūras dokumentu 
(turpmāk- ESPD)**** kā sākotnējo 
pierādījumu atbilstībai nolikumā 
noteiktajām pretendentu atlases 
prasībām. Ja pretendents izvēlējies 
iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas 
atbilst noteiktajām pretendentu atlases 
prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī 
par katru personu, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām. 
Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu 
ESPD par katru tās dalībnieku. 
Pretendents var iesniegt ESDP, kas ir 
bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, 
ja tas apliecina, ka tajā iekļautā 
informācija ir pareiza. 

14.2.  ****Eiropas vienotais iepirkuma 
procedūras dokuments (ESPD) (vietnē 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=lv 

15. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 
15.1. Pretendents saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likumu ir tiesīgs 
nodarboties ar elektroenerģijas 
tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā 

 

15.2. Lai apliecinātu nolikuma 15.1.punktu, 
pasūtītājs Informāciju par Pretendentu 
pārbaudīs Elektroenerģijas tirgotāju 
reģistrā, kas pieejams Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas 
lapā internetā www.sprk.gov.lv 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
http://www.sprk.gov.lv/
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16. Tehniskās un profesionālās spējas 

16.1. Pretendentam  ir spēkā esoši līgumi ar 
elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura 
tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja 
elektroietaises un balansēšanas līgums 
ar pārvades sistēmas operatoru.  

16.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
laikā (laika posms no 2016.gada 
1.janvāra līdz iepirkuma atvēršanas 
dienai) ir realizējis vismaz 2 (divus) 
elektroenerģijas  piegāžu līgumus, kur 
pārdotās elektroenerģijas apjoms gadā 
vienam pasūtītājam ne mazāk kā 950000 
kWh. 
 

16.3. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 
16.1.punktam, jāiesniedz apliecinājums 
(Nolikuma 3.pielikums) par kvalifikācijas 
prasību izpildi 

16.4. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 

16.2.punktam, jāiesniedz apliecinājums 
par pieredzi (atbilstoši Nolikuma 
pielikumam Nr.4) Par atbilstošu tiks atzīta 
tā pretendenta pieredze, kurš noteiktajā 
laikā ir veicis vismaz 2 (divus) iepirkuma 
priekšmetam līdzīgus pasūtījumus, kur 
katrs pasūtījums ir vismaz pretendenta 
piedāvātās līgumcenas apmērā. Obligāti 
klāt jāpievieno vismaz 2 (divu) dažādu 
pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par 
veiktajām piegādēm un preces kvalitāti. 

 

17. Piegādātājs var balstīties uz citu personu 
tehniskajām un profesionālajām iespējām, 
ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 
tiesiskā rakstura. 

18. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo 
pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša 
personāla pieejamību, var balstīties uz citu 
personu iespējām tikai tad, ja šīs personas 
sniegs pakalpojumus, kuru izpildei 
attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

18.1. ja pretendents balstās uz 
apakšuzņēmēja iespējām vai nodod 
apakšuzņēmējam darbu izpildi, kuru 
vērtība ir 10% no pretendenta piedāvātās 
kopējās iepirkuma līguma vērtības vai 
lielāka, pretendents iesniedz katra šāda 
apakšuzņēmēja apliecinājumu par 
gatavību iesaistīties iepirkuma līguma 
izpildē pēc formas – nolikuma 6. un 7. 
pielikums. 

19. Finanšu piedāvājums 

19.1. Pretendenta piedāvājumā ir jābūt 
iekļautām visām izmaksām, kas saistītas 
ar iepirkuma līguma izpildi. Papildus 
izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas 
finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, 
noslēdzot iepirkuma līgumu; 

 

19.2. Pretendentam Finanšu piedāvājums ir 
jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši 
Nolikuma pielikumam Nr.5. 

19.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro 
bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 
PVN un summu kopā ar PVN par 1 
(vienu) elektroenerģijas kWh un par visu 
līguma izpildes laikā patērēto 
elektroenerģiju 12  mēnešos. 

 

 
III. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS NOSACĪJUMI 

 
20. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir 

iesniedzami tikai elektroniski līdz 2019. gada 20. maijam plkst.10.00 EIS e-konkursu 
apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie 
piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem 

18. Piedāvājumu atvēršana notiks Mālpils novada domes mazajā zālē ,Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā, 2019. gada 20. maijā, plkst.10.00 – uzreiz pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra 
noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15.punktā 
noteiktajai kārtībai. 

19. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus 
piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 

http://www.eis.gov.lv/


 

6 

 

20. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja 
pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, 
pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām, komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta 
atvēršanai. 

21. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās 
personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. Iesniegto 
piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu 
apakšsistēmā.  

22. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, iepirkuma komisijas sekretārs 
protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas 
sanāksmes protokols tiek publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā 
www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

23. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. 
24. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas 

atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 
2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises 
kārtība”2 14.punktā noteiktajā kārtībā. 

25. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās 
informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus vai nav 
iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 
28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”2 
13.punktā noteiktajā kārtībā. 

 
IV. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS 

26. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas 
pretendenta izvēles iespējas: 

26.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās 
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas; 

26.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu 
apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF 
formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs 
par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

27. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 
27.1. iesniedzamie dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķos elektroniskos 

dokumentos ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā; 
27.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt tos ar  

drošu elektronisko parakstu vai EIS piedāvāto  elektronisko parakstu. Dokumentus 
paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. 

27.3. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās 
pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem. 

27.4. iesniedzot, citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt 
tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu. 

28. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt 
skaidri salasāmiem. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno 
paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu 
valodā. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā 
informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 
valodā3. 

                                                           
2 Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107, skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-

norises-kartiba  
3 Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 

valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.  

http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba
http://likumi.lv/doc.php?id=10127
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29. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā 
pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem 
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz 
līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.  

30. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 
formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos 
nosacījumus. 

31. Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām ir tiesīgs 
iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, turpmāk – ESPD. Ja pretendents 
izvēlējies iesniegt ESPD4, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo 
dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir 
vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu 
ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā 
iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.  

32. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 
sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 
ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 
programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem 
riskiem, tas netiks izskatīts. 

V. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI 
33. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veiks šādos etapos: 

33.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi 
33.1.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām 

kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā 
noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar 
izvēles kritēriju. 

33.1.2. Komisija vērtē visu pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma 
pārbaudi. 

33.1.3. Komisija ir tiesīga veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam 
pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

33.1.4. Lai izvērtētu, kuram no pretendentiem pirmšķietami būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, proti, kurš ir piedāvājums ar viszemāko cenu, atbilstoši 
Publisko iepirkumu likuma 41.panta devītajai daļai iepirkumu komisija 
vispirms pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja pasūtītājs 
konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 
labotas, un vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

33.1.5. Pēc pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pārbaudes, komisija veic 
kvalifikācijas pārbaudi tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības un veic šī pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma 
pārbaudi. 

33.1.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos 
gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un 
atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet 
ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus 
pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku 
tā derīguma termiņu. 

                                                           
4 Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=lv.   

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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33.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
33.2.1. Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību sadaļā IV. PIEDĀVĀJUMA 

NOFORMĒJUMS noteiktajām prasībām. 
33.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija 

pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā 
samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē 
iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret 
pretendentiem pārkāpumu. 

33.3. Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude 
33.3.1. Komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 

un kvalifikācijas prasībām. 
33.3.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija 

vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta 
institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz 
trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un 
pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai 
pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai 
dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. 

33.3.3. Ja pasūtītājs saskaņā ar PIL 41.panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai 
papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet 
pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs 
piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas. 

33.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 
33.4.1. Pēc pretendenta atlases un kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic tehniskā 

piedāvājuma atbilstības pārbaudi. 
33.4.2. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota 

tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. 
33.4.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja 

pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas 
jautājumiem nepierāda savu spēju pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošināt 
nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi. 

33.4.4. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskā piedāvājuma 
sagatavošanas prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā. Pieņemot 
lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības 
samērīgumu. 

33.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude 
33.5.1. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes, Komisija vērtē 

pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots 
atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 
aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, 
kā arī tai skaitā izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās līgumcenas. 

33.5.2. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājumam 
noteiktajām prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā. Pieņemot 
lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības 
samērīgumu. 

33.5.3. Ja pasūtītājam pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, 
pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu. 

33.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: 
33.6.1. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā 

norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

33.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

33.6.3. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka 
piedāvātās cenas ir vienādas, komisija izvēlas piedāvājumu, kuram ir piedāvātā zemāka 
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cena pozīcijā “Viena laika zona”. Gadījumā, ja arī pēc tam nav iespējams noteikt 
uzvarētāju, Komisija, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 51. panta septīto daļu, izvēlas 
piedāvājumu, kuru iesniedzis pretendents, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās 
aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas 
ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar 
arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi 
personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru 
personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku. 

 
VI. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA 

34. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā 
norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu saskaņā ar nolikuma noteikumiem. 

35. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

36. Atbilstoši PIL 42.panta otrās daļas 1. punktam, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai 
pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja kandidāts vai pretendents (kā 
līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir 
bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts 
vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju 
noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs 
vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai 
koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās 
vienošanās vai koncesijas līguma;  

37. PIL 42.panta otrās daļas 1.punkta izslēgšanas nosacījums attiecas arī uz pretendenta 
norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības 
un uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai 
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām 

38. Pirms lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, pasūtītājs PIL 42.pantā 
noteiktajā kārtībā, pārbauda: 
38.1. vai uz pretendentu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, kuram atbilstoši citām nolikumā noteiktajām prasībām un 
izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 
12. vai 13.punktā minētie izslēgšanas gadījumi; 

38.2. vai uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7. vai 14. punktā minētie izslēgšanas gadījumi; 

38.3. vai uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10% no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojuma līguma vērtības, 
neattiecas PIL 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas 
gadījumi; 

38.4. vai uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 42.panta pirmās daļas 
14.punktā minētie izslēgšanas gadījumi 

39. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst 
PIL 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, 
pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos 
ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai 
personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un 
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līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē, bet iepirkumu komisija vērtē iesniegtos pierādījumus 
un rīkojas atbilstoši PIL 43.pantam. 

40. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta 
pirmo un otro daļu, pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 
un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
pārbaudīs, vai ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt līguma izpildi. 

VII. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 
41. Pasūtītājs, ievērojot PIL 37.panta otrajā daļā noteikto, triju darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz 
iepirkuma līguma slēgšanu. 

42. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot 
drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai 
nodod personīgi. 

43. Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums 
par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu 
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

VIII. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA 
 
44. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc PIL 

60.panta septītajā daļā norādītā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības 
birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 
pārkāpumiem.  

45. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 
(8.pielikums). 

46. Pretendentam jāparaksta līgums 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 
uzaicinājis parakstīt līgumu. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, 
tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 

47. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz 
būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) 
sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo 
personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta 
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.  

48. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai atbilstoši iepirkuma nolikuma 
56.punktā paredzētajam, Pasūtītāja noteiktajā laikā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, 
iepirkumu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt 
pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt 
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo 
viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu 
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

49. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 
zemāko cenu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja 
nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja 
nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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50. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna 
personāla un apakšuzņēmēja piesaiste notiek saskaņā ar iepirkumu līgumu un Publisko 
iepirkumu likuma 62.pantu. 

51. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot PIL 61.pantā noteikto. 
IX. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

52. Pretendenta tiesības: 
52.1. pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt 

rakstveidā, nosūtot to pasūtītājam elektroniski uz dome@malpils.lv vai piegādājot 
personīgi. Papildu informācija par nolikumā iekļautajām prasībām jāpieprasa laikus, 
lai komisija, atbilstoši PIL 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam 
varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām 

52.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida 
iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un 
apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu; 

52.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem 
aktiem un nolikumu. 

53. Pretendenta pienākumi: 
53.1. rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par 

piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem; 
53.2. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos 

noteikumus. 
 

X. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
54. Iepirkumi komisijas tiesības: 

54.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī 
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.   

54.2. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no 
komisijas locekļiem, bet ne mazāk kā 4 (četri) locekļi. 

54.3. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām. 
54.4. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt 

atklātam konkursam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām 
prasībām. 

54.5. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst atklāta konkursa noteikumiem, 
neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt. 

54.6. Veikt grozījumus atklāta konkursa dokumentos likumā noteiktajā kārtībā. 
54.7. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par atklāta konkursa termiņa pagarināšanu. 
54.8. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu par visu 

pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu. 
54.9. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo 

piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

54.10. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst 
nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

54.11. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu 
piedāvājumos. 

54.12. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
54.13. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja iepirkums nav realizējams 

nepietiekamu finanšu dēļ. 
55. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

mailto:dome@malpils.lv
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55.1. Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras 
izziņošanas. 

55.2. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 
55.3. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 
55.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu. 
55.5. Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot 

lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai 
tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz LR normatīvie akti, tajos noteiktajā 
kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu 
izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.) Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās 
personas un Pretendentus. 

55.6. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem 
normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta 
konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

55.7. Katrs iepirkumu komisijas loceklis un iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs 
(pasūtītāja amatpersona vai darbinieks) ne vēlāk kā brīdī, kad tiek uzsākts iepirkums, 
paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir 
ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko 
iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē. 

55.8. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā 
esošām tiesību normām. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                              Agris Bukovskis 
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1.pielikums 
iepirkuma ““Elektroenerģijas piegāde Mālpils 

novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, 
ID Nr. MND2019/6 

PIETEIKUMS  
dalībai iepirkumā “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. MND2019/6 

 

Pretendents  

Reģistrēts (kur, kad)  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Biroja adrese  

Fakss, E-pasta adrese  

Bankas rekvizīti  

Kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs) 

 

 

Pretendents atbilst  neatbilst  mazā vai vidējā uzņēmuma statusam5  

 
Apliecinām, ka: 

1. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā 
piedāvājuma cenā pilnībā esam iekļāvuši visas šai sakarībā ar elektroenerģijas 
iepirkumu Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām saistītās izmaksas un 
atbilstošos nodokļus. 

2. Piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības. 
3. Nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma 

nolikuma un tā pielikumos norādītās prasības. 
4. Mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai. 
5. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 

iepirkumā. 
6. Piekrītam pievienotā līguma projekta noteikumiem, tā izpildes noteikumi mums ir skaidri 

un saprotami. 
7. Visas pieteikumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas. 
8. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 

noformējumu, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu 
kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

9. Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības 
informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ (datnes 
nosaukums).  

10. Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, atrodas 
Pretendenta piedāvājuma _________________________ (datnes nosaukums).  

 
 
 

 
 
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: 
 
___________________                  ________________                     _____________________ 
        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts 
 
2019.gada _____. _______

                                                           
5Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, 

kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, 
kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance 

kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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2.pielikums 

iepirkuma ““Elektroenerģijas piegāde Mālpils 
novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, 

ID Nr. MND2019/6 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

dalībai iepirkumā “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. MND 2019/6 
 

1. Elektroenerģijas noradītajam apjomam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums 
pilnībā izmantot norādīto apjomu un Pretendentam, parakstot līgumu, saskaņā ar iepirkuma, 
ID Nr. MND2019/6 “Elektroenerģijas iepirkums Mālpils novada pašvaldības vajadzībām” 
rezultātiem, nav tiesību šajā sakarā piemērot līgumsodus un citas sankcijas. 

2. Norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem iepirkuma apjomiem līguma darbības 
laikā. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu elektroenerģijas daudzumu, kāds nepieciešams tā 
darbības nodrošināšanai. 

3. Kopējais Pasūtītājam nepieciešamais elektroenerģijas apjoms gadā- orientējoši kWh. 
4. Iepirkumā nav iekļauta obligātā iepirkuma komponente un tīkla pakalpojums. 
5. Līguma darbības laiks - 12 (divpadsmit) mēneši. 
6. Iepirkuma līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības izmainīt (samazināt/ palielināt) 

kopējo elektroenerģijas iegādes apjomu un pieslēguma skaitu atkarībā no nepieciešamības. 
7. Pretendentam jānodrošina iespēja nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot 

datus elektroniski vai reģistrējot on-line datu bāzē. 
8. Mālpils novada pašvaldībā un tās iestādēs 27 pieslēguma adreses, P/A „Mālpils sociālais 

dienests“  1 adrese. 
9. Elektroenerģijas sadalījums : 1. daļa- Mālpils  novada pašvaldība un tās iestādes 

orientējoši 984000  kWh,  
9.1. Elektroenerģija dienas zonā- orientējoši 29000 kWh gadā (darba dienās no plkst. 

7:00 līdz 23:00); 
9.2. Elektroenerģija nakts zonā un nedēļas nogalēs- orientējoši 90000 kWh gadā (darba 

dienās no plkst. 23:00 līdz 7:00, sestdienās un svētdienas- visu diennakti); 
9.3. Viena laika zona- orientējoši 865000 kWh gadā. 

10. Elektroenerģijas sadalījums : 2. daļa - P/A „Mālpils sociālais dienests“  viena laika zona 
orientējoši 50000 kWh. 

11. Elektroenerģijas tirgotājam ir jābūt noslēgtam līguma ar elektroenerģijas sistēmas 
operatoru, kura tīklam ir pieslēgts pasūtītāja  elektroietaises. 

12. Elektroenerģijas tirgotājam jāiesniedz balansēšanas pakalpojums un elektroenerģijas cenā 
jāiekļauj balansēšanas pakalpojuma cena. 

13. Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības iepirkuma līgumā noteiktajā 
kārtībā atsevišķiem pasūtītāja objektiem elektroenerģijas iegāde jāpatrauc vai 
elektroenerģija jāpiegādā jauniem Pasūtītāja objektiem. 

14. Tirgotājs nodrošina elektroenerģijas tirdzniecību atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

15. Prasības palīdzības dienesta darbībai- elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos 
Pasūtītājam jābūt nodrošinātai operatīvai sazināšanās iespējai 24 stundas diennaktī, 7 
dienas nedēļā vismaz pa diviem neatkarīgiem sakaru kanāliem (piem., mobilo telefonu un 
fiksētas līnijas telefonu) ar Tirgotāja pārstāvi, kurš ir atbildīgs par nepārtrauktas un kvalitātes 
prasībām atbilstošas elektroenerģijas saņemšanas nodrošināšanu. 
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 1. daļa:Mālpils  novada pašvaldība un tās iestādes 

N.p.k. Elektroapgādes objekts Objekta adrese 

1. Mālpils novada vidusskola Sporta iela1, Mālpils, Mālpils novads 

2. Kultūras centrs Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

3. Kultūras centrs Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

4. Kantoris Ķiršu iela 2/8, Mālpils, Mālpils novads 

5. Kantoris Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

6. Bibliotēka Zvaigžņu iela 5, Sidgunda, mālpils novads 

7. Kafejnīca Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

8. Komunālā uzskaite “Smiltnieki”, Mālpils novads 

9. Banka Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

10. Pamatskola Juglas iela 6, Sidgunda, Mālpils novads 

11. Internāts Pils iela 10, Mālpils, Mālpils novads 

12. Internāts Pils iela 12, Mālpils, Mālpils novads 

13. Dienesta viesnīca Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads 

14. Ēdnīca Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads 

15. Bērnudārzs Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils novads 

16.  Vecais bērnudārzs Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils novads 

17. Mācību korpuss Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads 

18. Sporta halle – Peldbaseins Sporta iela1, Mālpils, Mālpils novads 

19. Ielas apgaismojums “Sidgunda”, Sidgunda, Mālpils novads 

20. Ielas apgaismojums Pils iela11, Mālpils, Mālpils novads 

21. Ielas apgaismojums Nākotnes  iela 8B, Mālpils, Mālpils novads 

22. Ielas apgaismojums Liepu ielas apg., Mālpils, Mālpils novads 

23. Ielas apgaismojums Ķiršu iela piesl. pie transf.Ķiršu iela 28 A, Mālpils 

24. Ielas apgaismojums Lielvārdes – Tīnes iela, Mālpils novads 

25. Ielas apgaismojums “Centrs”, Mālpils, Mālpils novads 

26. Ielas apgaismojums Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads 

27. Ielas apgaismojums Jaunā iela 1A, Mālpils, Mālpils novads 
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2. daļa: P/A „Mālpils sociālais dienests“ 

 

N.p.k. Elektroapgādes objekts Objekta adrese 

1. Slimnīca Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads 
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3. pielikums 

iepirkuma ““Elektroenerģijas piegāde Mālpils 
novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, 

ID Nr. MND2019/6 
 

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS 
dalībai iepirkumā “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. MND2019/6 

  
 

Pretendents 
______________________________________________________________________  

/Nosaukums/ Vārds, uzvārds/ 
 
apliecina, ka: 
1) tas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu ir tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas 
tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā 
 

Elektroenerģijas tirgotāju reģistra informācija 
 

Reģistrācijas 
numurs 

Komersanta 
nosaukums 

Reģistrācijas 
numurs 

komercreģistrā 

Juridiskā 
adrese 

Reģistrācijas datums 

     

 
2) tam ir spēkā esoši līgumi ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas 
Pasūtītāja elektroietaises un balansēšanas līgums ar pārvades sistēmas operatoru:  

 

Sistēmas operators Līguma numurs Līguma slēgšanas datums 

   

   

 
3) Pretendentam  ir tehniskās spējas Tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu un prasību 

izpildei. 
 
 
 
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: 
 
___________________               ________________                     _____________________ 
        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts 
 
2019.gada _____. ____________ 
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4.pielikums 
iepirkuma ““Elektroenerģijas piegāde Mālpils 

novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, 
ID Nr. MND 2019/6 

 
APLIECINĀJUMS 

dalībai iepirkumā “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. MND 2019/6 

 

 
 
par [pretendenta nosaukums] pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā  
 

Nr.p.k. 
Projekta/Līguma realizēšanas laiks 
(no – līdz, norādot gadu un mēnesi) 

 

Pasūtītāja 
nosaukums, adrese 

un 
kontaktpersonas 
vārds, uzvārds, 

tālrunis 

 
Līguma apraksts, 

kas raksturo 
Iepirkuma nolikuma 
16. punktā prasīto 

pieredzi, 

piegādātās 
elektroenerģijas 

apjoms kWh 

    

 
<Pretendents klāt pievieno vismaz 2 (divu)  dažādu Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes> 

 
 
 
 
 

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: 
 
___________________               ________________                     _____________________ 
        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts 
 
2019.gada _____. ____________  
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5. pielikums 
iepirkuma ““Elektroenerģijas piegāde Mālpils 

novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, 
ID Nr. MND 2019/2 

 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

dalībai iepirkumā “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. MND 2019/6 

 

Mēs piedāvājam slēgt iepirkuma līgumu par elektroenerģijas iepirkumu saskaņā ar atklātā konkursa 
nolikuma prasībām un turpmāk piedāvātām cenām. 
Mēs piedāvājam sekojošu cenu (visas cenas tiek norādītas ar precizitāti 5 (pieci) cipari aiz komata): 
Mālpils  novada pašvaldība un tās iestādes 

I daļa: Pašvaldība un tās iestādes 

 
 

Laika 

zona 

Cena par vienu 

mērvienību 

(EUR/kWh) bez 

PVN 

 

Nepieciešamais 

piegādes daudzums 

kWh ( 12 mēnešiem)  

Summa EUR  

(bez PVN) 

Dienas (T9) 

 

 29000  

Nakts un nedēļas nogale 

(T9) 

 90000  

Viena laika zona  865000  

  

Kopā: 

984000 

 

 

  

_____%PVN 

  

 Summa kopā ar 

PVN 

  

 
 

 

II daļa: Pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests” 

 
 

Laika 

zona 

Cena par vienu 

mērvienību 

(EUR/kWh) bez 

PVN 

 

Nepieciešamais 

piegādes daudzums 

kWh ( 12 mēnešiem)  

Summa EUR  

(bez PVN) 

Viena laika zona 

 

 50 000  

  

Kopā: 

 

50 000 

 

  

_____%PVN 

  

 Summa kopā ar 

PVN 
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Mēs apliecinām, ka: 
1. Līguma izpilde tiks veikta atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
2. Piedāvātajā līguma cenā ir galīgā un tajā ir iekļautas visas pasūtījuma izpildei nepieciešamās 
izmaksas, visi nodokļi, tajā skaitā balansēšanas pakalpojumu izmaksas. 
3. Neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko Pasūtītājs apmaksā 
saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem; 
4. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
5. Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas pretendentiem. 
  

*Finanšu piedāvājamā norādītājam apjomam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums 
pilnībā izmantot norādīto apjomu un Pretendentam nav tiesību šajā sakarā piemērot līgumsodus un citas 

sankcijas.  
 

 
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: 
 
___________________               ________________                     _____________________ 
        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts 
 

2019.gada _____. ____________



 

 

6.pielikums 

iepirkuma ““Elektroenerģijas piegāde Mālpils  
novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. 

 MND2019/6 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDNETA PIESAISTĪTAJIEM 
APAKŠUZŅĒMĒJIEM6 

dalībai iepirkumā “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. MND2019/26 

 
<Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir 

10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 
apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. 

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām 
pretendents balstās, lai izpildītu konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas 
prasības.> 

Apakšuzņēmēja nosaukums 
(adrese, telefons, 
kontaktpersona) 

Veicamā darba daļa 

Darba nosaukums 
(paredzēto darbu īss 

apraksts) 

% no piedāvājuma cenas  

   

   

   

   

 
Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:  

1. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (fiziskām un juridiskām 
personām) ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām 
norādīto darba daļu veikšanai. 

2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par 
nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā 
iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. 

3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, 
iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā 
darba daļas izpildei.  

 
Apakšuzņēmējs 

atbilst 
 neatbilst  mazā vai vidējā uzņēmuma statusam7  

 
 

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: 
 
___________________                  ________________                     

_____________________ 
        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts 
 
2019.gada _____. ____________ 

                                                           
6 Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka 

apakšuzņēmēji netiek piesaistīti. 
7Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais 
uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 

miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada 

apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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7.pielikums 
iepirkuma ““Elektroenerģijas piegāde Mālpils  

novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. 
 MND2019/6 

 
 

APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS8 
dalībai iepirkumā “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. MND 2019/6 

 
 

Ar šo mēs ____________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģ. 
Nr.) apņemamies kā apakšuzņēmējs strādāt pie līguma atklātā konkursā 
“ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU 
VAJADZĪBĀM”, ID Nr. MND2019/6, izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājuma 
gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot 
___________________________________________ (minēt konkrētos 
apakšuzņēmējam veicamos darbus un to apjomus (summa, EUR bez PVN).  

 
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikuma prasībām. 

 
 
 
 

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: 
 
___________________                  ________________                     

_____________________ 
        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts 
 
 
2019.gada _____. ____________ 

 
 

  

                                                           
8 Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka 

apakšuzņēmēji netiek piesaistīti. 
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8.pielikums 
iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde Mālpils 

 novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. 
 MND2019/6 

 
LĪGUMA PROJEKTS 

 
 
 

Līgums  

par elektroenerģijas iegādi I daļa 
Mālpils novada Mālpilī                                                                                    2019.gada 
___._____ 

 
Mālpils novada dome, reģistrācijas Nr. LV90000048398, tās izpilddirektora  AGRA 

BUKOVSKA personā, kura rīkojas saskaņā ar domes nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā 

saukts Lietotājs, no vienas puses, un  

un  ___Pretendenta firma___ (vienotās reģ. Nr. - _______________), kura vārdā 
saskaņā ar ________________(pārstāvības pamats)__________ rīkojas tās 
__________(amatpersonas amats un vārds, uzvārds)____, turpmāk tekstā saukts  - 
Tirgotājs, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz Mālpils novada domes rīkotā 
atklātā konkursa “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
(identifikācijas Nr.2019/6 ),  turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, (Mālpils novada domes 
Iepirkuma komisijas ………..2019. lēmums) noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā 
LĪGUMS): 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Tirgotājs pārdod un Lietotājs pērk elektroenerģiju patēriņam Lietotāja 

objektos un apmaksā saņemto elektroenerģiju atbilstoši atklāta konkursa nolikumam, 
Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Tirgotāja iesniegtajam Finanšu 
piedāvājumu Iepirkumam (Līguma 2.pielikums) un  Līguma nosacījumiem.  

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu - pārvadi un 
sadali. 

1.3. Iepirkuma dokumentos norādītais elektroenerģijas apjoms ir uzskatāms par 
prognozējamo gada apjomu Līguma darbības termiņā. Lietotājs ir tiesīgs iepirkt tādu 
elektroenerģijas daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un samazināt 
vai palielināt specifikācijā norādīto objektu skaitu, savukārt, Tirgotājam nav tiesību šajā 
sakarā celt jebkāda veida pretenzijas vai  tiesību pieprasīt, lai Lietotājs Līguma darbības 
laikā nopirktu un apmaksātu elektroenerģiju Līguma 1. pielikumā noteiktajā prognozētajā 
piegādes apjomā (daudzumā). 

1.4. Līdzēji apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, 
Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumi” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 
prasības. 

1.5. Elektroenerģijas piegāde Lietotājam līdz elektroietaišu piederības robežai 
notiek saskaņā ar nolikumu, sistēmas pakalpojumu līgumu un elektroenerģijas 
tirdzniecības Līgumu.  

 

2. Līguma izpildes termiņš 
2.1. Līgums stājas spējā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 

Pušu saistību izpildei.  
2.2. Līguma ietvaros Lietotājs par Līgumā noteikto elektroenerģijas cenu pērk 

elektroenerģiju no Tirgotāja 12 (divpadsmit) mēnešus, tas ir,  no……. līdz….. 
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3. Elektroenerģijas uzskaite 

3.1. Lietotāja patērētās elektroenerģijas un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites 
vietās uzstādītās uzskaites sistēmas rādījumiem veic sistēmas operators, pie kura tīkla 
Lietotājs ir pieslēgts. 

3.2.  Līdzēji vienojas, ka tiem ir saistoši sistēmas operatora sagatavotie ziņojumi, 
kuros norādīti uzskaites sistēmas rādījumi un citi ar elektroenerģijas uzskaiti saistītie dati, 
un Tirgotājs šo informāciju un datus izmantos, izrakstot Lietotājam attiecīgu rēķinu. 

3.3. Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktās prasības attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī 
mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu. 

3.4. Par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to 
saistītajiem jautājumiem Lietotājs vienojas ar Sistēmas operatoru un par to informē 
Tirgotāju.  

 
4. Cena un norēķinu kārtība 

4.1. Elektroenerģijas cena, par kādu Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju atbilstoši 
Finanšu piedāvājumam Iepirkumam (2.pielikums), tiek noteikta:  

4.1.1. elektroenerģijas cena dienas zonā – __________ euro (cena vārdiem) par 
vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN 21%) ____________ euro (vārdiem). Cena kopā ar pievienotās vērtības 
nodokli (PVN 21%) ir ____________ euro (vārdiem) par vienu kWh.   

4.1.2. elektroenerģijas cena nakts zonā un nedēļas nogalēs (darba dienās no 
plkst. 23:00 līdz 7:00, sestdienās un svētdienas - visu diennakti) – 
___________ euro (cena vārdiem) par vienu kWh bez pievienotās vērtības 
nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) ____________ euro 
(vārdiem). Cena kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) ir 
_______________ euro (vārdiem) par vienu KWh; 

4.1.3. elektroenerģijas cena viena laika zonā – _____________ euro (cena vārdiem) 
par vienu KWh bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN 21%) ___________ euro (vārdiem). Cena kopā ar pievienotās vērtības 
nodokli (PVN 21%) ir _____________ euro (vārdiem) par vienu KWh.   

4.2. Kopējā līgumcena  ______ euro (__________________ euro ______) bez pievienotās 
vērtības nodokļa. 

4.3. Līguma 4.1.punktā noteiktā elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu 
komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko Lietotājs apmaksā saskaņā ar 
sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem atbilstoši 
komercuzskaites mēraparātu rādījumiem, bet ietver balansēšanas pakalpojuma cenu un 
visus nodokļus un maksas, tostarp elektroenerģijas nodokli, kāds piemērojams kopējam 
Tirgotāja pārdotajam elektroenerģijas apjomam, ņemot vērā tiesību aktos noteiktos 
nodokļu atbrīvojumus un atvieglojumus.  Gadījumā, ja ar tiesību aktiem tiek grozīts 
elektroenerģijas nodokļa apmērs, tā maksāšanas, administrēšanas, atbrīvojumu un 
atvieglojumu piemērošanas kārtība, elektroenerģijas cenā ietvertais elektroenerģijas 
nodokļa apmērs var tikt grozīts vai izslēgts. 

4.4. Par Līguma 4.1.punktā noteiktajam elektroenerģijas cenām Lietotājs var pirkt no 
Tirgotāja neierobežotu aktīvās elektroenerģijas apjomu.  

4.5. Piedāvājot fiksētu elektroenerģijas cenu visam elektroenerģijas tirdzniecības periodam, 
Tirgotājs uzņemas cenu svārstību risku. Gadījumos, ja cena elektroenerģijas tirgū kāpj 
un tādejādi palielina Lietotāja izmaksas noslēgtā līguma izpildei, Tirgotājs turpina 
piegādāt elektroenerģiju par cenu, kas noteikta, Līgumu noslēdzot.  

4.6. Lietotājs par elektroenerģiju norēķinās saskaņā ar Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem 1 
(vienu) reizi mēnesī. Norēķini par elektroenerģiju notiek par Lietotāja faktiski patērētās 
elektroenerģijas apjomu. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtība un ar 
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to saistītie jautājumi tiek noteikti sistēmas pakalpojumu līgumā. Pēc sistēmas pakalpojumu 
līguma noslēgšanas Lietotājs informē Tirgotāju par tajā noteikto mēraparātu rādījumu 
nodošanas kārtību.  

4.7. Līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam Tirgotājs iesniedz Lietotājam rēķinu par 
iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju saskaņā ar komercuzskaites mēraparātu 
rādījumiem, norādot maksu par katru objektu. Līdzēji vienojas, ka Tirgotājs var iesniegt 
Lietotājam elektroniski sagatavotu rēķinu, nosūtot to uz e-pasta adresi: dome@malpils.lv 
. Tirgotāja  izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek 
aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu 
nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 

4.8. Lietotājs rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju samaksā līdz mēneša 
pēdējam datumam. Rēķina apmaksas datums ir pārskaitījuma veikšanas diena Tirgotāja 
bankas kontā. 

4.9. Ja Lietotājam ir izveidojies parāds par izlietoto elektroenerģiju, no Lietotāja iemaksātās 
summas tas tiek dzēstas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 
 

5. Līdzēju pienākumi un tiesības 
5.1. Tirgotāja pienākumi:  

5.1.1. pārdot Lietotājam elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības laikā 
atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar Līguma 4.1.punktā noteikto 
elektroenerģijas cenu;  

5.1.2. izrakstīt un nosūtīt Lietotājam rēķinu par patērēto elektroenerģiju 10 (desmit) 
kalendāro dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas ;  

5.1.3. Līguma izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas 
operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises, un pa kuru tiek 
piegādāta elektroenerģija; 

5.1.4. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju par sava statusa, 
firmas, adreses u.c. rekvizītu maiņu. 

5.2. Tirgotāja tiesības:  
5.2.1. elektroenerģijas tirdzniecību pārtraukt tikai šādos ārkārtas gadījumos, ja 

tirdzniecības pārtraukumi radušies: 
5.2.1.1. stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas rezultātā; 
5.2.1.2. Lietotāja personāla vainas dēļ. 

5.2.2. gadījumā, ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu 
rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu Lietotājam pēc visu iepriekšējo mēnešu, 
taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu vidējā mēneša patēriņa. 

5.3. Lietotāja pienākumi: 
5.3.1. apmaksāt patērēto elektroenerģiju atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. Ja 

samaksas termiņš iekrīt brīvdienā, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā 
darba diena. Ja Lietotājam ir parāds par izlietoto elektroenerģiju, tā kārtējā 
maksājuma summu ieskaita kā parāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) 
atmaksu;  

5.3.2. informēt Tirgotāju, ja no Tirgotāja savlaicīgi (līdz mēneša piecpadsmitajam 
datumam) nav saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju;  

5.3.3. noslēgt līgumu par sistēmas pakalpojumiem ar sistēmas operatoru;  
5.3.4. gadījumā, ja elektroenerģiju patērējošie objekti tiek izslēgti, tad vismaz 21 

(divdesmit vienu) kalendāra dienu iepriekš par to rakstveidā paziņot 
Tirgotājam, un Tirgotājs nav tiesīgs šajā sakarā celt jebkāda veida 
pretenzijas; 

5.3.5. ar savu darbību neradīt elektroenerģijas kvalitātes pazemināšanos, kas traucē 
citu lietotāju vai sistēmas operatora elektroietaišu normālu darbu;  

mailto:dome@malpils.lv
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5.3.6. organizēt savas elektroietaises kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt tehnisko 
stāvokli atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas  un elektrodrošības 
noteikumu prasībām; 

5.3.7. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt Tirgotāju par sava statusa, 
adreses, e-pasta adreses  u.c. rekvizītu maiņu, kā arī par īpašumā vai 
lietošanā esošo objektu, kam tiek piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai 
lietošanas tiesību maiņu. 

5.4. Lietotājam ir tiesības: 
5.4.1. saņemt no Tirgotāja iegādāto elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma 

darbības laikā; 
5.4.2. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;  
5.4.3. saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam. 
5.5. Ja mainās elektroenerģiju patērējošo objektu juridiskais statuss vai, ja Lietotājs vēlas pirkt 

elektroenerģiju citos objektos, kas nav uzskaitīti Līguma 1.pielikumā, Lietotājs par to 
informē Tirgotāju saskaņā ar Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā atsevišķa Līdzēju 
rakstiska vienošanās par objekta iekļaušanu Līgumā nav nepieciešama, un attiecībā 
uz no jauna pievienoto objektu ir piemērojami šī Līguma, tā pielikumu  un Iepirkuma 
procedūras noteikumi. Attiecības ar sadales sistēmas operatoru Lietotājs risina atsevišķi.  

 
6. Sadarbība ar sistēmas operatoru 

6.1. Parakstot šo Līgumu, Lietotājs pilnvaro un deleģē Tirgotājam tiesības un pienākumu 
Lietotāja vārdā norēķināties ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un 
palīgpakalpojumiem, kā arī par obligātā iepirkuma komponentēm.  

6.2. Visu šī Līguma darbība laiku Tirgotājam ir jābūt noslēgtam Sistēmas lietošanas 
līgumam ar A/S “Sadales tīkls”, ar ko vienojas par elektroenerģijas tirdzniecības darījuma 
veikšanai nepieciešamās informācijas savstarpējo apmaiņu un sadales sistēmas 
pakalpojumu apmaksas kārtību.  

6.3. Parakstot Līgumu, Lietotājs pilnvaro Tirgotāju informēt sistēmas operatoru par Līguma 
6.1.punktā noteikto deleģējumu, kā arī saņemt no sistēmas operatora informāciju par 
līgumā starp Lietotāju un sistēmas operatoru noteiktajam cenām Līguma 6.1.puntkā 
noteiktajiem pakalpojumiem.  

6.4. Līdzēji vienojas, ka maksa par Līguma 6.1. punktā noteiktajiem pakalpojumiem tiek 
iekļauta Lietotāja elektroenerģijas rēķinā un samaksu par Līguma 6.1.punkta noteiktajiem 
pakalpojumiem Lietotājs veic Tirgotājam vienlaicīgi ar apmaksu par elektroenerģiju, 
pamatojoties uz Tirgotāja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izrakstītajiem rēķiniem. 

 
7. Līdzēju atbildība 

7.1. Līdzēju atbildība tiek regulēta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem - Elektroenerģijas tirgus likumu, Ministru kabineta 2014. gada 21. 
janvāra noteikumiem Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" vai 
noteikumiem, kas tos aizstāj un citiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Līguma izpildes 
laikā un šo Līgumu.  

7.2. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja 
tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo 
personu darbības vai bezdarbības, ka arī rupjas neuzmanības ļaunā nolūkā izdarīto darbību 
vai nolaidības rezultātā.  

7.3. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Lietotājam par katru nokavēto apmaksas dienu 
jāmaksā līgumsods 0,05 % apmērā no parāda summas.  

7.4. Līgums ir saistošs Līdzējiem, ka arī likumīgiem Līdzēju tiesību un pienākumu 
pārņēmējiem.  
 

8. Nepārvarama vara 
8.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, 

ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ nepārvarama vara (force 
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majeure), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu 
uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.  

8.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveida otram 
Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 
14 (četrpadsmit) dienu laika. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais 
Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.  

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) dienām, 
katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Līgumu. Šajā gadījumā 
neviens no Līdzējiem nav atbildīgs pat zaudējumiem, kuri radušies otram līdzējam laika 
posma pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.  

 
9. Līguma izbeigšana un grozīšana 

9.1. Līgums izbeidzas, beidzoties elektroenerģijas tirdzniecības periodam vai Līgumā 
noteiktajos gadījumos pirms Līgumā noteiktā termiņa.  

9.2. Līdzējiem ir tiesības Līgumu izbeigt, ja otrs Līdzējs ir pārkāpis Līguma noteikumus un 
šie pārkāpumi nav novērsti Līdzēju iepriekš rakstiski noteiktā laika periodā. Par vēlēšanos 
izbeigt Līgumu šādos gadījumos ir jāziņo rakstveida otram Līdzējam vismaz 30 (trīsdesmit) 
dienas iepriekš.  

9.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Lietotājs apmaksā Tirgotāja izrakstītos 
rēķinus par faktiski saņemto elektroenerģiju atbilstoši Līguma nosacījumiem.  

9.4. Līdzējiem, ievērojot normatīvos aktus, ir tiesības izdarīt grozījumus Līgumā atbilstoši 
Publisko iepirkumu likumam. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sagatavojami 
Līdzējiem rakstiski vienojoties, tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie 
pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.  

9.5. Līguma darbība pilnībā vai attiecībā uz kādu konkrētu Lietotāja objektu tiek izbeigta:  
9.5.1. Līdzējiem vienojoties;  
9.5.2. saskaņā ar Lietotāja rakstisku pieteikumu.  

9.6. Izbeidzoties Līgumam, elektroenerģijas tirdzniecība tiek izbeigta visos objektos, kas 
saistīti ar Līgumu. 
9.7. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt Līgumu 
šādos gadījumos:  

9.7.1. ja Lietotājs nepamatoti 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;  

9.7.2. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Līguma 5.3.3.apakšpunktā minētais sistēmas 
pakalpojumu līgums vai Sistēmas operators Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir pārtraucis Sistēmas pakalpojumu sniegšanu, bez 
iepriekšēja brīdinājuma ar vienpusēju rakstveida paziņojumu.  

9.8. Lietotājam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Tirgotājs tiek izslēgts no 
Elektroenerģijas tirgotāju reģistra un Tirgotājs nav tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas 
tirdzniecību.  

 
10. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība 

10.1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Līdzēji vienojas, ka tiem ir saistoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie 
noteikumi atbilstoši redakcijai, kas ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas brīdī.  

10.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek 
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

10.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, 
tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
11. Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība 

11.1. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas 
saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji 
Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Līdzēju finansiālo situāciju vai 
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finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, 
komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi 
tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos paredzētos gadījumus. 

11.2. Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem piegādātājiem, darbiniekiem un 
pārstāvjiem, ja tām šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Līdzēji apņemas nodrošināt 
minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, kas piedalās Līguma izpildīšanā, puses. 
11.3. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu 
pārkāpšanu. 
11.4. Līguma 11.1.-11.3. punktos minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem 
neattiecas Līguma darbības termiņš. 
11.5. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 
nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās 
prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. 
11.6. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par 
piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.   
11.7. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk 
trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu 
nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 
11.8. Līdzēji apņemas paziņot ne vēlāk kā 24 h laikā otram Līdzējam par visiem notikušajiem 
personas datu aizsardzības drošības incidentiem, kā arī rakstveidā informē otru Līdzēju par 
incidentu un/vai iespējamo incidentu un sniedz visu otra Līdzēja pieprasīto informāciju. 
11.9. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko 
personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai 
 

12. Citi noteikumi 
12.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu 
par pareizu. Līgums ir saistošs Lietotājam un Tirgotājam, kā arī visām trešajām personām, 
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 
12.2. Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un 
veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu 
izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu. 
12.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 
kārtība, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek 
noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. Jebkuras izmaiņas 
vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzēju pilnvarotajiem pārstāvjiem. 
Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 
12.4. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji to ir parakstījuši. Līgums 
ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir 
panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no 
Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 
12.5. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski 
un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otrs Līdzējs to atzīst), e-pastu vai 
ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots 
personīgi, faksa, e-pasta nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 
Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 
rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram 
Līdzējam. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt 
latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzēja - informācijas saņēmēja - nav 
iepriekš norādījusi savādāk. 
12.6. Līdzēju sadarbības organizēšanai Līdzēji nosaka savas atbildīgās personas:  

12.6.1. Lietotāja pilnvarotais pārstāvis ir _____________________________, e-pasts: 
__________ tel. ____________, kas Lietotāja vārdā vada un uzrauga Līguma 
izpildi. Lietotāja pārstāvis ir pilnvarots pārstāvēt Lietotāju: pieņemt lēmumus 
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Līgumā noteiktajos gadījumos, dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā 
paredzētajos gadījumos; 

12.6.2. Tirgotāja atbildīgā persona: ____________________, e-pasts:________; tel. 
________. 

12.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos 
noteikumus.  

12.8. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā, 
kur: 

12.8.1. Līguma teksts uz ___ (___________) lapaspusēm; 
12.8.2. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz ____ (_____) lapaspusēm*; 
12.8.3. 2. pielikums - Finanšu piedāvājuma kopija uz ___ (________) lapaspuses*. 

12.9. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Vienu Līguma eksemplāru 
glabā Lietotājs, viens tiek izsniegts Tirgotājam.  

 
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 
Lietotājs                                                                Tirgotājs 
 
 
 
 
______________________________ 
 
____._____.________________ 
parakstīšanas datums 

 
 
 
 
________________________________ 
 
___._____._____________________ 
parakstīšanas datums 

 

_________ 
*Līguma pielikumi tiek sagatavoti atbilstoši Iepirkuma Nolikumam un Piedāvājumam, un tiek 
pievienoti Līgumam, to parakstot. 
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PROJEKTS 
 

Līgums  
par elektroenerģijas iegādi II daļa 

Mālpils novada Mālpilī                                                                                       2019.gada 
___._____ 

 
Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”, reģistrācijas 

Nr. LV90001737947, tās direktores Olgas Volosatovas  personā, kura rīkojas saskaņā ar 

Aģentūras  nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Lietotājs, no vienas puses, un 

un  ___Pretendenta firma___ (vienotās reģ. Nr. - _______________), kura vārdā 
saskaņā ar ________________(pārstāvības pamats)__________ rīkojas tās 
__________(amatpersonas amats un vārds, uzvārds)____, turpmāk tekstā saukts  - 
Tirgotājs, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz Mālpils novada domes rīkotā 
atklātā konkursa “Elektroenerģijas piegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
(identifikācijas Nr. 2019/6),  turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, (Mālpils novada domes 
Iepirkuma komisijas ………..2019. lēmums) noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā 
LĪGUMS): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Tirgotājs pārdod un Lietotājs pērk elektroenerģiju patēriņam Lietotāja objektos un 

apmaksā saņemto elektroenerģiju atbilstoši atklāta konkursa nolikumam, Tehniskajai 
specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Tirgotāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumu 
Iepirkumam (Līguma 2.pielikums) un  Līguma nosacījumiem. 

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu - pārvadi un 
sadali. 

1.3. Iepirkuma dokumentos norādītais elektroenerģijas apjoms ir uzskatāms par 
prognozējamo gada apjomu Līguma darbības termiņā. Lietotājs ir tiesīgs iepirkt tādu 
elektroenerģijas daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un samazināt 
vai palielināt specifikācijā norādīto objektu skaitu, savukārt, Tirgotājam nav tiesību šajā 
sakarā celt jebkāda veida pretenzijas vai  tiesību pieprasīt, lai Lietotājs Līguma darbības 
laikā nopirktu un apmaksātu elektroenerģiju Līguma 1. pielikumā noteiktajā prognozētajā 
piegādes apjomā (daudzumā). 

1.4. Līdzēji apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, Ministru 
kabineta 21.01.2014. noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 
noteikumi” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

1.5. Elektroenerģijas piegāde Lietotājam līdz elektroietaišu piederības robežai notiek saskaņā 
ar nolikumu, sistēmas pakalpojumu līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības Līgumu.  

 
2. Līguma izpildes termiņš 

2.1. Līgums stājas spējā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu 
saistību izpildei. 

2.2.  Līguma ietvaros Lietotājs par Līgumā noteikto elektroenerģijas cenu pērk 
elektroenerģiju no Tirgotāja 12 (divpadsmit) mēnešus, tas ir,  no……. līdz….. 

 
3. Elektroenerģijas uzskaite 

3.1. Lietotāja patērētās elektroenerģijas un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites 
vietās uzstādītās uzskaites sistēmas rādījumiem veic sistēmas operators, pie 
kura tīkla Lietotājs ir pieslēgts. 



 
 

31 

 

3.2. Līdzēji vienojas, ka tiem ir saistoši sistēmas operatora sagatavotie ziņojumi, 
kuros norādīti uzskaites sistēmas rādījumi un citi ar elektroenerģijas uzskaiti 
saistītie dati, un Tirgotājs šo informāciju un datus izmantos, izrakstot 
Lietotājam attiecīgu rēķinu. 

3.3. Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktās prasības attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības 
novērtēšanu, kā arī mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu. 

3.4. Par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to 
saistītajiem jautājumiem Lietotājs vienojas ar Sistēmas operatoru un par to 
informē Tirgotāju.  
 

 
4. Cena un norēķinu kārtība 

4.1. Elektroenerģijas cena, par kādu Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju atbilstoši 
Finanšu piedāvājumam Iepirkumam (2.pielikums), tiek noteikta:  

4.1.1. elektroenerģijas cena viena laika zonā – _____________ euro (cena vārdiem) par 
vienu KWh bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN 
21%) ___________ euro (vārdiem). Cena kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 
21%) ir _____________ euro (vārdiem) par vienu KWh.   

4.2. Kopējā līgumcena  ______ euro (__________________ euro ______) bez pievienotās 
vērtības nodokļa. 

4.3. Līguma 4.1.punktā noteiktā elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu 
komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko Lietotājs apmaksā saskaņā ar 
sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem atbilstoši 
komercuzskaites mēraparātu rādījumiem, bet ietver balansēšanas pakalpojuma cenu un 
visus nodokļus un maksas, tostarp elektroenerģijas nodokli, kāds piemērojams kopējam 
Tirgotāja pārdotajam elektroenerģijas apjomam, ņemot vērā tiesību aktos noteiktos 
nodokļu atbrīvojumus un atvieglojumus.  Gadījumā, ja ar tiesību aktiem tiek grozīts 
elektroenerģijas nodokļa apmērs, tā maksāšanas, administrēšanas, atbrīvojumu un 
atvieglojumu piemērošanas kārtība, elektroenerģijas cenā ietvertais elektroenerģijas 
nodokļa apmērs var tikt grozīts vai izslēgts. 

4.4. Par Līguma 4.1.punktā noteiktajam elektroenerģijas cenām Lietotājs var pirkt no 
Tirgotāja neierobežotu aktīvās elektroenerģijas apjomu.  

4.5. Piedāvājot fiksētu elektroenerģijas cenu visam elektroenerģijas tirdzniecības periodam, 
Tirgotājs uzņemas cenu svārstību risku. Gadījumos, ja cena elektroenerģijas tirgū kāpj 
un tādejādi palielina Lietotāja izmaksas noslēgtā līguma izpildei, Tirgotājs turpina 
piegādāt elektroenerģiju par cenu, kas noteikta, Līgumu noslēdzot.  

4.6. Lietotājs par elektroenerģiju norēķinās saskaņā ar Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem 1 
(vienu) reizi mēnesī. Norēķini par elektroenerģiju notiek par Lietotāja faktiski patērētās 
elektroenerģijas apjomu. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtība un 
ar to saistītie jautājumi tiek noteikti sistēmas pakalpojumu līgumā. Pēc sistēmas 
pakalpojumu līguma noslēgšanas Lietotājs informē Tirgotāju par tajā noteikto 
mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību.  

4.7. Līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam Tirgotājs iesniedz Lietotājam rēķinu 
par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju saskaņā ar komercuzskaites 
mēraparātu rādījumiem, norādot maksu par katru objektu. Līdzēji vienojas, ka 
Tirgotājs var iesniegt Lietotājam elektroniski sagatavotu rēķinu, nosūtot to uz e-pasta 
adresi: dome@malpils.lv . Tirgotāja  izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, 
personas paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Rēķins 
tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā 
norādīto e-pasta adresi. 

4.8. Lietotājs rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju samaksā līdz mēneša 
pēdējam datumam. Rēķina apmaksas datums ir pārskaitījuma veikšanas diena 

mailto:dome@malpils.lv
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Tirgotāja bankas kontā. 

4.9. Ja Lietotājam ir izveidojies parāds par izlietoto elektroenerģiju, no Lietotāja 
iemaksātās summas tas tiek dzēstas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 
 

5. Līdzēju pienākumi un tiesības 
5.1. Tirgotāja pienākumi:  

5.1.1. pārdot Lietotājam elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības laikā 
atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar Līguma 4.1.punktā noteikto 
elektroenerģijas cenu;  

5.1.2. izrakstīt un nosūtīt Lietotājam rēķinu par patērēto elektroenerģiju 10 (desmit) 
kalendāro dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas ;  

5.1.3. Līguma izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas 
operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises, un pa kuru tiek 
piegādāta elektroenerģija; 

5.1.4. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju par sava statusa, 
firmas, adreses u.c. rekvizītu maiņu. 

5.2. Tirgotāja tiesības:  
5.2.1. elektroenerģijas tirdzniecību pārtraukt tikai šādos ārkārtas gadījumos, ja 

tirdzniecības pārtraukumi radušies: 
5.2.1.1. stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas rezultātā; 
5.2.1.2. Lietotāja personāla vainas dēļ. 

5.2.2. gadījumā, ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu 
rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu Lietotājam pēc visu iepriekšējo mēnešu, 
taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu vidējā mēneša patēriņa. 

5.3. Lietotāja pienākumi: 
5.3.1. apmaksāt patērēto elektroenerģiju atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. Ja 

samaksas termiņš iekrīt brīvdienā, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā 
darba diena. Ja Lietotājam ir parāds par izlietoto elektroenerģiju, tā kārtējā 
maksājuma summu ieskaita kā parāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) 
atmaksu;  

5.3.2. informēt Tirgotāju, ja no Tirgotāja savlaicīgi (līdz mēneša piecpadsmitajam 
datumam) nav saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju;  

5.3.3. noslēgt līgumu par sistēmas pakalpojumiem ar sistēmas operatoru;  
5.3.4. gadījumā, ja elektroenerģiju patērējošie objekti tiek izslēgti, tad vismaz 21 

(divdesmit vienu) kalendāra dienu iepriekš par to rakstveidā paziņot 
Tirgotājam, un Tirgotājs nav tiesīgs šajā sakarā celt jebkāda veida 
pretenzijas; 

5.3.5. ar savu darbību neradīt elektroenerģijas kvalitātes pazemināšanos, kas traucē 
citu lietotāju vai sistēmas operatora elektroietaišu normālu darbu;  

5.3.6. organizēt savas elektroietaises kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt tehnisko 
stāvokli atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības 
noteikumu prasībām; 

5.3.7. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt Tirgotāju par sava statusa, 
adreses, e-pasta adreses  u.c. rekvizītu maiņu, kā arī par īpašumā vai 
lietošanā esošo objektu, kam tiek piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai 
lietošanas tiesību maiņu. 

5.4. Lietotājam ir tiesības: 
5.4.1. saņemt no Tirgotāja iegādāto elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma 

darbības laikā; 
5.4.2. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;  
5.4.3. saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam. 
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5.5. Ja mainās elektroenerģiju patērējošo objektu juridiskais statuss vai, ja Lietotājs vēlas pirkt 
elektroenerģiju citos objektos, kas nav uzskaitīti Līguma 1.pielikumā, Lietotājs par to 
informē Tirgotāju saskaņā ar Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā atsevišķa Līdzēju 
rakstiska vienošanās par objekta iekļaušanu Līgumā nav nepieciešama, un attiecībā 
uz no jauna pievienoto objektu ir piemērojami šī Līguma, tā pielikumu un Iepirkuma 
procedūras noteikumi. Attiecības ar sadales sistēmas operatoru Lietotājs risina atsevišķi.  

 
6. Sadarbība ar sistēmas operatoru 

6.1. Parakstot šo Līgumu, Lietotājs pilnvaro un deleģē Tirgotājam tiesības un pienākumu 
Lietotāja vārdā norēķināties ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un 
palīgpakalpojumiem, kā arī par obligātā iepirkuma komponentēm.  

6.2. Visu šī Līguma darbība laiku Tirgotājam ir jābūt noslēgtam Sistēmas lietošanas 
līgumam ar A/S “Sadales tīkls”, ar ko vienojas par elektroenerģijas tirdzniecības darījuma 
veikšanai nepieciešamās informācijas savstarpējo apmaiņu un sadales sistēmas 
pakalpojumu apmaksas kārtību.  

6.3. Parakstot Līgumu, Lietotājs pilnvaro Tirgotāju informēt sistēmas operatoru par Līguma 
6.1.punktā noteikto deleģējumu, kā arī saņemt no sistēmas operatora informāciju par 
līgumā starp Lietotāju un sistēmas operatoru noteiktajam cenām Līguma 6.1.puntkā 
noteiktajiem pakalpojumiem.  

6.4. Līdzēji vienojas, ka maksa par Līguma 6.1. punktā noteiktajiem pakalpojumiem tiek 
iekļauta Lietotāja elektroenerģijas rēķinā un samaksu par Līguma 6.1.punkta noteiktajiem 
pakalpojumiem Lietotājs veic Tirgotājam vienlaicīgi ar apmaksu par elektroenerģiju, 
pamatojoties uz Tirgotāja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izrakstītajiem rēķiniem. 

 
7. Līdzēju atbildība 

7.1. Līdzēju atbildība tiek regulēta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem - Elektroenerģijas tirgus likumu, Ministru kabineta 2014. gada 21. 
janvāra noteikumiem Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" vai 
noteikumiem, kas tos aizstāj un citiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Līguma izpildes 
laikā un šo Līgumu.  

7.2. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja 
tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo 
personu darbības vai bezdarbības, ka arī rupjas neuzmanības ļaunā nolūkā izdarīto darbību 
vai nolaidības rezultātā.  

7.3. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Lietotājam par katru nokavēto apmaksas dienu 
jāmaksā līgumsods 0,05 % apmērā no parāda summas.  

7.4. Līgums ir saistošs Līdzējiem, ka arī likumīgiem Līdzēju tiesību un pienākumu 
pārņēmējiem.  
 

8. Nepārvarama vara 
8.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, 

ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ nepārvarama vara (force 
majeure), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu 
uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.  

8.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveida otram 
Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 
14 (četrpadsmit) dienu laika. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais 
Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.  

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) dienām, 
katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Līgumu. Šajā gadījumā 
neviens no Līdzējiem nav atbildīgs pat zaudējumiem, kuri radušies otram līdzējam laika 
posma pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.  

 
9. Līguma izbeigšana un grozīšana 
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9.1. Līgums izbeidzas, beidzoties elektroenerģijas tirdzniecības periodam vai Līgumā 
noteiktajos gadījumos pirms Līgumā noteiktā termiņa.  

9.2. Līdzējiem ir tiesības Līgumu izbeigt, ja otrs Līdzējs ir pārkāpis Līguma noteikumus un 
šie pārkāpumi nav novērsti Līdzēju iepriekš rakstiski noteiktā laika periodā. Par vēlēšanos 
izbeigt Līgumu šādos gadījumos ir jāziņo rakstveida otram Līdzējam vismaz 30 (trīsdesmit) 
dienas iepriekš.  

9.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Lietotājs apmaksā Tirgotāja izrakstītos 
rēķinus par faktiski saņemto elektroenerģiju atbilstoši Līguma nosacījumiem.  

9.4. Līdzējiem, ievērojot normatīvos aktus, ir tiesības izdarīt grozījumus Līgumā atbilstoši 
Publisko iepirkumu likumam. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sagatavojami 
Līdzējiem rakstiski vienojoties, tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie 
pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.  

9.5. Līguma darbība pilnībā vai attiecībā uz kādu konkrētu Lietotāja objektu tiek izbeigta:  
9.5.1. Līdzējiem vienojoties;  
9.5.2. saskaņā ar Lietotāja rakstisku pieteikumu.  

9.6. Izbeidzoties Līgumam, elektroenerģijas tirdzniecība tiek izbeigta visos objektos, kas 
saistīti ar Līgumu. 
9.7. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt Līgumu 
šādos gadījumos:  

9.7.1. ja Lietotājs nepamatoti 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;  

9.7.2. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Līguma 5.3.3.apakšpunktā minētais sistēmas 
pakalpojumu līgums vai Sistēmas operators Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir pārtraucis Sistēmas pakalpojumu sniegšanu, bez 
iepriekšēja brīdinājuma ar vienpusēju rakstveida paziņojumu.  

9.8. Lietotājam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Tirgotājs tiek izslēgts no 
Elektroenerģijas tirgotāju reģistra un Tirgotājs nav tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas 
tirdzniecību.  

 
10. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība 

10.1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Līdzēji vienojas, ka tiem ir saistoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie 
noteikumi atbilstoši redakcijai, kas ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas brīdī.  

10.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek 
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

10.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, 
tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
11. Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība 

11.1. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas 
saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji 
Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Līdzēju finansiālo situāciju vai 
finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, 
komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi 
tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos paredzētos gadījumus. 

11.2. Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem piegādātājiem, darbiniekiem un 
pārstāvjiem, ja tām šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Līdzēji apņemas nodrošināt 
minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, kas piedalās Līguma izpildīšanā, puses. 
11.3. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu 
pārkāpšanu. 
11.4. Līguma 11.1.-11.3. punktos minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem 
neattiecas Līguma darbības termiņš. 
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11.5. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 
nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās 
prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. 
11.6. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par 
piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.   
11.7. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk 
trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu 
nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 
11.8. Līdzēji apņemas paziņot ne vēlāk kā 24 h laikā otram Līdzējam par visiem notikušajiem 
personas datu aizsardzības drošības incidentiem, kā arī rakstveidā informē otru Līdzēju par 
incidentu un/vai iespējamo incidentu un sniedz visu otra Līdzēja pieprasīto informāciju. 
11.9. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko 
personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai 
 

12. Citi noteikumi 
12.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu 
par pareizu. Līgums ir saistošs Lietotājam un Tirgotājam, kā arī visām trešajām personām, 
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 
12.2. Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un 
veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu 
izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu. 
12.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 
kārtība, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek 
noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. Jebkuras izmaiņas 
vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzēju pilnvarotajiem pārstāvjiem. 
Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 
12.4. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji to ir parakstījuši. Līgums 
ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir 
panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no 
Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 
12.5. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski 
un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otrs Līdzējs to atzīst), e-pastu vai 
ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots 
personīgi, faksa, e-pasta nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 
Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 
rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram 
Līdzējam. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt 
latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzēja - informācijas saņēmēja - nav 
iepriekš norādījusi savādāk. 
12.6. Līdzēju sadarbības organizēšanai Līdzēji nosaka savas atbildīgās personas:  

12.6.1. Lietotāja pilnvarotais pārstāvis ir _____________________________, e-pasts: 
__________ tel. ____________, kas Lietotāja vārdā vada un uzrauga Līguma 
izpildi. Lietotāja pārstāvis ir pilnvarots pārstāvēt Lietotāju: pieņemt lēmumus 
Līgumā noteiktajos gadījumos, dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā 
paredzētajos gadījumos; 

12.6.2. Tirgotāja atbildīgā persona: ____________________, e-pasts:________; tel. 
________. 

12.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos 
noteikumus.  

12.8. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā, 
kur: 
12.8.1. Līguma teksts uz ___ (___________) lapaspusēm; 
12.8.2. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz ____ (_____) lapaspusēm*; 
12.8.3. 2. pielikums - Finanšu piedāvājuma kopija uz ___ (________) lapaspuses*. 
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12.9. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Vienu Līguma eksemplāru 
glabā Lietotājs, viens tiek izsniegts Tirgotājam.  

 
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 
Lietotājs                                                                Tirgotājs 
 
 
 
 
______________________________ 
 
____._____.________________ 
parakstīšanas datums 

 
 
 
 
________________________________ 
 
___._____._____________________ 
parakstīšanas datums 

 

_________ 
*Līguma pielikumi tiek sagatavoti atbilstoši Iepirkuma Nolikumam un Piedāvājumam, un tiek 
pievienoti Līgumam, to parakstot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


