Līgums Nr.: 16/06/2019/F
par elektroenerģijas iegādi II daļa
Mālpils novada Mālpilī

2019.gada 10.jūnijā

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
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AJPower”, reģistrācijas nr.
LV40103780693, kura vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes
loceklis Mārtiņš Indriksons, 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.gada 27.maija protokols Nr.35) 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.
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).
1.3. 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.
1.4. 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 2019.gada
1.jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3. Elektroenerģijas uzskaite
Lietotāja patērētās elektroenerģijas un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites
vietās uzstādītās uzskaites sistēmas rādījumiem veic sistēmas operators, pie
kura tīkla Lietotājs ir pieslēgts.
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.
Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktās prasības attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības
novērtēšanu, kā arī mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu.
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 – 0.05044 euro par vienu KWH bez
pievienotās vērtības nodokļa. Plānotais piegādes daudzums 12 mēnešiem
– 50000 kWh, summa – 2522.00 EUR (bez PVN).
4.2. Kopējā līgumcena 2522.00 euro (divi tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro 00
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN 21 % sastāda 529.62 EUR. Kopā
ar PVN līgumcena – 3051.62 EUR.
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 epasta adresi: olga.volosatova@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;
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 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 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 Olga Volosatova, e-pasts:
olga.volosatova@malpils.lv tel.29133952, 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:
Mārtiņš
Indriksons,
e-pasts:
martins.indriksons@ajpower.lv; tel. +371 26 422 481.
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 8 (astoņām) lapaspusēm;
12.8.2. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 3 (trim) lapaspusēm;

12.8.3. 2. pielikums - Finanšu piedāvājuma kopija uz 2 (divām) 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
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