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 2019 

1. Vispārīga informācija 

1.1.Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kā arī ņemot vērā šajā 

nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteikto kārtību. 

1.2. Iepirkums tiek rīkots ar mērķi nodrošināt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī 

vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

maksimāli samazinot pasūtītāja risku.  

1.3.Iepirkumu organizē un veic ar PSIA “Norma K” sēdes lēmumu izveidotā pastāvīgā 

iepirkuma komisija. 

 

2. Identifikācijas Nr.: 3-3/2EI 

 

3. Iepirkuma priekšmets 

3.1. Elektroenerģijas iegāde pašvaldības SIA “Norma K”  vajadzībām. 

3.2. CPV kods: 09310000-5 

3.3. Nolikumā noteiktajā kārtībā, pretendents, atbilstoši tehniskajam un finanšu 

piedāvājumam (2.pielikums), iesniedz cenas piedāvājumu. 

3.4. Elektroenerģijas piegāde – operatora tīkls, kuram pieslēgtas pasūtītāja elektroierīces. 

3.5. Līguma izpildes laikā pasūtītājam ir tiesības samazināt/palielināt elektroenerģijas 

iepirkuma apjomus un tas nevar būt par pamatu tirgotāja prasībai pret pasūtītāju. 

3.6. Iepirkuma līguma projekts pievienots iepirkuma nolikumam (3.pielikums), un, 

sagatavojot savu piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā tā nosacījumi. 

   

4. Pasūtītājs 

PSIA “Norma K” 

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV - 2152,  

tālr. 27728115; 

PVN maks. reģ. Nr. LV40003312216 

Mājas lapas adrese: www.malpils.lv 

 

5. Kontaktpersonas 

5.1. Voldemārs Cērps, tālrunis: 27728115 

e-pasts: valdis@normak.lv 

 

6. Līguma izpildes laiks un vieta 

6.1. Līguma izpildes laiks – 12 (divpadsmit ) mēneši.  

6.2. Līguma izpildes vieta – Mālpils novada pašvaldības teritorija. 

 

7. Iepirkuma nolikuma saņemšanas un informācijas apmaiņas kārtība 

7.1. Iepirkuma nolikumu var saņemt PSIA “Norma K”birojā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 

Mālpils novadā, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni nr. 27728115. 

7.2. Nolikuma elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai Pasūtītāja mājaslapā internetā 

www.malpils.lv sadaļā “pašvaldības SIA “Norma K”-> „Iepirkumi”->”Piegādes” . 

Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja 

interneta mājaslapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu. 

7.3. Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem tiek nosūtītas jautājuma uzdevējam, ja 

pretendents informāciju pieprasījis laikus, kā arī ievietotas mājaslapā pie iepirkuma nolikuma. 

Jautājumi jāuzdod rakstveidā nosūtot uz pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: valdis@normak.lv 

vai pasūtītāja pasta adresi.  

mailto:valdis@normak.lv
http://www.malpils.lv/
mailto:valdis@normak.lv
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7.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz 3 

(triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

7.5. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ja kāds no ieinteresētajiem piegādātājiem nebūs 

iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām šī iepirkuma gaitā. 

 

8. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, kārtība  

8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 

Mālpils novadā, LV-2152, kancelejā, iesniedzot tos līdz 2019. gada 9. augustam plkst. 

10:00 personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas 

pilnu atbildību par to, ka piedāvājums tiks nogādāts šajā punktā norādītajā adresē līdz 

norādītajam termiņam. 

8.2.Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 

informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā 

iesniegšanas termiņa, netiek atvērti un izskatīti, un tiek atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

 

9.Piedāvājuma noformēšana: 

9.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā, uz kura norāda: 

9.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi; 

9.1.2. Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi; 

9.1.3. Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Elektroenerģijas iegāde pašvaldības SIA 

“Norma K” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. .3-3/2EI; 

9.1.4. Atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 

9.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros – viens oriģināleksemplārs ar 

norādi ORIĢINĀLS, viens eksemplārs - kopija, ar norādi KOPIJA.  
9.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), piedāvājuma lapām jābūt numurētām. 

Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. 

septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 

noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām.  

9.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam un bez 

labojumiem.  

9.5. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru 

kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 

tulkojumi valsts valodā”.  

 9.6. Pretendents iesniedz likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstītu 

piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas 

personas, kas ietilpst personu apvienībā.  

9.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā 

arī katras personas atbildības sadalījumu, piedāvājumam pievienojot dokumentu, kas 

apliecina personu grupas vai personālsabiedrības nodibināšanas faktu. 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš  

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās 

piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.  

 

11. Pretendenta izslēgšanas noteikumi 

11.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
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11.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu 

vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek 

likvidēts; 

11.3.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro; 

11.3.3. iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta 

pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un 

pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu 

ierobežojošiem pasākumiem; 

11.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, un katru personu apvienības dalībnieku (ja 

pieteikumu iesniedz personu apvienība) ir attiecināmi 11.3.1. un 11.3.2. un 

11.3.3.punktos minētie nosacījumi. 

 

12. Prasības pretendenta dalībai iepirkumā  

12.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 

 12.1.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības reģistrā 

 ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

12.1.2. Pretendents ir tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas 

Republikas teritorijā un ir reģistrēts elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. 

12.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

12.2.1. Noslēgts Līgums starp pretendentu - elektroenerģijas tirgotāju un sistēmas 

operatoru par sistēmas lietošanu, vai vienošanās starp pusēm par gatavību slēgt 

līgumu par sistēmas nepārtrauktu lietošanu uz termiņu, ne īsāku kā Nolikuma 6.1. 

punktā norādītajā līguma darbības laikā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt 

Elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar pasūtītāju. 
 

13. Iesniedzamie dokumenti 

13.1. Pretendenta atlases dokumenti: 

13.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt 

elektroenerģijas piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām (1.pielikums). Pieteikumu 

paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota 

persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. Katras 

personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). Ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst 

personu apvienībā.  

13.1.2. Līguma starp pretendentu – elektroenerģijas tirgotāju un sistēmas operatoru 

kopija par sistēmas lietošanu, vai vienošanās starp pusēm par gatavību slēgt līgumu par 

sistēmas nepārtrauktu lietošanu uz termiņu, ne īsāku kā Nolikuma 6.1. punktā norādītajā 

līguma darbības laikā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Elektroenerģijas 

tirdzniecības līgumu ar Pasūtītāju. 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1
http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2
http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2
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13.1.3. Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra mājas lapā: http://www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam 

jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas 

apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.  

13.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums: 

13.2.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju atbilstoši Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidnei (2.pielikums); 

13.2.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda 

elektroenerģijas kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa); 

13.2.3. Cenā jāiekļauj izmaksas, kas ir saistītas ar Preču balansēšanu.  

 

14. Piedāvājumu vērtēšana  

14.1 Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, kuru 

noteiks ņemot vērā tikai cenu EUR (bez PVN), jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir 

detalizēta un citiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem nav būtiskas nozīmes 

piedāvājuma izvēlē. 

14.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi: 

http://www.ur.gov.lv/
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 Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā sēdē šādos posmos: 

14.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

14.2.2. pretendentu atlase; 

14.2.3. tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

14.2.4. tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana; 

14.2.5. pretendenta izslēgšanas gadījumu pārbaude. 

14.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

14.3.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 9.punktā 

noteiktajām prasībām; 

14.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, 

iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

14.4.  Pretendentu atlase: 

14.4.1. Iepirkuma komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikuma 12. punktā 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām; 

14.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un 

tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

14.5.  Tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

14.5.1. Iepirkumu komisija pārbauda vai tehniskais un finanšu piedāvājums sagatavots 

atbilstoši nolikuma 13.2. punkta prasībām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai 

(2.pielikums); 

14.5.2. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst nolikuma 13.2.punktā noteiktajām 

Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiek izslēgti. 

14.6. Tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana: 

14.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu 

labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo 

pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma 

komisija ņem vērā veikto aritmētisko kļūdu labojumus; 

14.6.2. Ja iepirkuma komisijai pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā 

pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, 

ievērojot Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteikto; 

14.6.3. Iepirkuma komisija, izvērtējot un nosakot saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu, vērtēs tikai piedāvājuma cenu EUR (bez PVN) katrā iepirkuma 

daļā. 

14.7. Pretendenta izslēgšanas gadījumu pārbaude: 

13.1.1. Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, lai pārliecinātos, ka uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā norādītie 

pretendentu izslēgšanas gadījumi, veic pārbaudi par pretendentu atbilstoši PIL 

9.pantā noteiktajai kārtībai. 
 

15. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:  

15.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

15.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. 

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, 

publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

15.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to 

pretendentus. 

15.1.3. Noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

15.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu bez 
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rezultātiem, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

pasūtītāju. 

15.1.5. Citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

15.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

15.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

15.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem. 

15.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

sniegt informāciju par nolikumu. 

15.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem un šo nolikumu. 

 

16. Pretendenta tiesības un pienākumi 

16.1.  Pretendentu tiesības: 

16.1.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu.  

16.2. Pretendenta pienākumi: 

16.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.  

16.2.2. Sniegt patiesu informāciju.  

16.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildus 

informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 

vērtēšanai.  

16.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.  

 

17. Iepirkuma līgums: 

17.1. Iepirkumu komisija lēmumu par iepirkuma rezultātiem paziņo visiem pretendentiem 

triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai 

pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

17.2. Iepirkuma uzvarētājam, 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma 

parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts iepirkuma līgums. Ja 

izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, vai norādītajā termiņā savas 

vainas dēļ neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu 

slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir 

piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

17.3. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 

nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par 

iepirkuma uzvarētāju. 

17.4.  Apmaksas kārtība noteikta saskaņā ar līguma nosacījumiem.   

 
 

Pielikumā: 

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā – uz 2 lapām; 

2. pielikums –Tehniskā specifikācija/Tehniskais un Finanšu piedāvājums – uz 2 lapām; 

3. pielikums – Līguma projekts – uz 6 lapām. 
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1.pielikums 

Iepirkuma „Elektroenerģijas 

iegāde  pašvaldības SIA “Norma 

K” vajadzībām”  

iepirkuma identifikācijas Nr. 3-

3/2EI 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

______________________ 

/sastādīšanas vieta/ 

__________________  

          /datums/ 

Pretendents:___________________________________________________ 

    /pretendenta nosaukums/ 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________  

Juridiskā adrese: _______________________________________________  

Kontaktpersona:        _______ 

Tālrunis:         _______ 

Fakss:          _______ 

E-pasta adrese:        _______ 

 

tā ____________________________________________________________  

/direktora, vadītāja, valdes pr-tāja ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds/  

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:  

1. Piesaka savu dalību iepirkumā “„Elektroenerģijas iegāde  pašvaldības SIA “Norma 

K” vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. 3-3/2EI, 

2. apņemas ievērot un izpildīt minētā iepirkuma nolikuma prasības un veikt nolikumā 

paredzēto elektroenerģijas piegādi tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā par 

finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu.  

3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam 

piedāvājuma derīguma termiņam.  

4. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas un dati ir patiesi, visas iesniegto dokumentu kopijas 

atbilst oriģinālam.  

5. Apliecina, ka pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 

(nepieciešamo atzīmēt): 

Mazais uzņēmums * Vidējais uzņēmums ** 

  



9 

 

* 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. 

 

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības 

informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ____ lp. (norādīt lapas/lapu numuru). 

 

 

/Pretendenta, vai tā pilnvarotās personas amats, paraksts*, paraksta atšifrējums/ 

 

 *Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti 

jāpievieno pilnvara. 
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2.pielikums 

Iepirkuma „Elektroenerģijas iegāde   

   pašvaldības SIA “Norma K” vajadzībām”  

iepirkuma identifikācijas Nr. 3-3/2EI  
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ 

TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Elektroenerģijas iegāde pašvaldības SIA “Norma K” vajadzībām” 

ID. Nr. 3-3/2EI 
 

 

 

 

Laika 

zona 

Cena par vienu 

mērvienību 

(EUR/kWh) bez 

PVN 

 

Nepieciešamais 

piegādes daudzums 

kWh ( 12 mēnešiem)  

Summa EUR  

(bez PVN) 

Viena laika zona 

 

 780 000  

  

Kopā: 

 

 

 

  

_____%PVN 

  

 Summa kopā ar 

PVN 

  

 

1. Kopējais prognozējamais elektroenerģijas piegādes daudzums gadā (12 mēnešos) 

780 Mwh. 

2. Piegādājamās elektroenerģijas daudzums var mainīties atkarībā no pasūtītāja 

vajadzības (Pasūtītājs patur tiesības atkarībā no faktiskajām vajadzībām iegādāties 

mazāku/lielāku elektroenerģijas apjomu atbilstoši faktiskajam patēriņam). 

3. Elektroenerģijas cenā iekļauta balansēšanas pakalpojuma cena. 

4. Pretendentam jāparedz: kopējs vai atsevišķs rēķins ar Sistēmas operatoru 

(tehniskajā piedāvājumā jānorāda „kopējs” vai „atsevišķs”); 

5. Piegādātā elektroenerģija atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos, 

Elektroenerģijas tirgus likumā, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumos, Enerģētikas likumā u.c., kas ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas 

brīdī noteiktajām prasībām.  

 

 

 

/Pretendenta, vai tā pilnvarotās personas amats, paraksts*, paraksta atšifrējums/ 

 

 *Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti 

jāpievieno pilnvara. 

 

 
 

 

 

 



11 

 

3.pielikums 

Iepirkuma „Elektroenerģijas 

iegāde pašvaldības SIA “Norma 

K” vajadzībām” 

iepirkuma identifikācijas Nr. 3-

3/2EI 

 

Elektroenerģijas tirdzniecības un balansēšanas pakalpojumu līgums (projekts) 

 

Mālpils novada Mālpilī                                                 2019.gada _______________ 

  

 

Pašvaldības SIA “Norma K”, reģistrācijas Nr. LV40003312216, tās valdes locekļa 

Voldemāra Cērpa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts 

Lietotājs, no vienas puses, 

un  

<Tirgotāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas 

amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta 

nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Tirgotājs, no otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar ID Nr3-3/2EI „ Elektroenerģijas iegāde 

pašvaldības SIA “Norma K” vajadzībām” rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk 

tekstā LĪGUMS): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

1.1.Līguma priekšmets ir elektroenerģijas tirdzniecība: Tirgotājs saskaņā ar Lietotāja 

pasūtījumu un atbilstoši sarakstam ar Lietotāja elektroenerģiju patērējošiem objektiem, 

kuru vajadzībām saskaņā ar Līgumu tiks tirgota elektroenerģija (Pielikums Nr. <---------

>)pārdod Lietotājam elektroenerģiju, bet Lietotājs pērk elektroenerģiju un apmaksā 

rēķinus par saņemto elektroenerģiju. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu 

izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un apstrādi un citas Tirgotāja darbības, kas saistītas 

ar elektroenerģijas tirdzniecību. 

1.2.Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi 

un sadali. 

1.3.Elektroenerģiju patērējošie objekti ir norādīti Līguma Pielikumā  <--------->minētajās 

adresēs. 

1.4.Elektroenerģija tiek piegādāta saskaņā ar tehnisko piedāvājumu Pielikumā <--------->. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

a) Līgums stājās spēkā 2019.gada <--------->un ir spēkā līdz 2020.gada <---------> 

a) Elektroenerģija tiek pārdota, ja spēkā ir sistēmas pakalpojumu līgums starp Lietotāju un 

elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises.  

 

3. CENA UN APJOMI 

3.1.Elektroenerģijas cena, saskaņā ar finanšu piedāvājumu šī līguma Pielikumā Nr. <---------
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>, par kādu Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju, tiek noteikta periodam no 

2019.gada <--------->līdz 2020.gada <--------->: 

- _____ EUR/kWh ( bez PVN) viena laika zonā visu diennakti. 

3.2.Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu 

tarifus, ko Lietotājs apmaksā saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas 

pakalpojumu līguma noteikumiem. 

3.3.Līguma 3.1. punktā noteiktā elektroenerģijas cena ietver balansēšanas pakalpojuma cenu. 

3.4.Par Līguma 3.1. punktā noteiktajām elektroenerģijas cenām Lietotājs var pirkt no 

Tirgotāja aktīvās elektroenerģijas apjomu, kas norādīts tehniskajā specifikācijā. 

3.5.Lietotājs par elektroenerģiju norēķinās saskaņā ar Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem 1 

(vienu) reizi mēnesī, Norēķini par elektroenerģiju notiek pēc Lietotāja faktiski patērētās 

elektroenerģijas apjoma atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

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.  

3.6.Līguma 3.1. punktā nolīgtajā cenā iekļauti visi nodokļi un maksas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

 

4. ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITE 

4.1. Lietotāja patērētās elektroenerģijas un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites vietās uzstādītās 

uzskaites sistēmas rādījumiem veic sistēmas operators, pie kura tīkla Lietotājs ir 

pieslēgts.  

4.2. 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. 

4.3. Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī 

mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu. 

4.4. Par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to saistītajiem 

jautājumiem Lietotājs vienojas ar Sistēmas operatoru un par to informē Tirgotāju.  

 

5. TIRGOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS  

5.1.Tirgotāja pienākumi: 

5.1.1. pārdot elektroenerģiju Lietotājam saskaņā ar Līguma 3.1. punktā noteikto 

elektroenerģijas cenu; 

5.1.2.  izrakstīt un nosūtīt Lietotājam rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc Lietotāja  

faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 

komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas. Ja pirms rēķina izrakstīšanas un 

nosūtīšanas, Lietotājs ir veicis avansa maksājumus, saskaņā ar Līguma 5.2.1. punktu, tad 

Tirgotājs samazina nosūtāmā rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto 

summu. 

5.2.Tirgotāja tiesības: 

5.2.1. pieprasīt no Lietotāja avansa maksājumu viena mēneša vidējā maksājuma apmērā 
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jebkurā no šādiem gadījumiem; 

5.2.1.1. ja Lietotājs ir atkārtoti kavējis maksājumus, 

5.2.1.2. ja Lietotājs tiesību aktos noteiktā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu; 

5.2.2. ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības 

izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) 

mēnešu, vidējā mēneša patēriņa. 

 

6. LIETOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1.Lietotāja pienākumi: 

6.1.1. Pilnā apjomā apmaksāt Tirgotāja izrakstītos rēķinus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu 

laikā pēc rēķina saņemšanas. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās 

maksājuma summas ieskaitīšanas diena norādītajā Tirgotāja bankas kontā. Ja termiņa 

pēdējā diena ir  brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena. Ja 

Lietotājam ir parāds par izlietoto elektroenerģiju, tad no tā kārtējā maksājumu summas 

vispirms dzēš līgumsodu (ja tāds ir), parādu par saņemto elektroenerģiju (ja tāds ir) un 

atlikušo summu ieskaita kārtējā maksājuma veikšanai.   

6.1.2. informēt Tirgotāju, ja no Tirgotāja nav savlaicīgi (līdz nākošā mēneša 15 

(piecpadsmitajam) datumam saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto 

elektroenerģiju; 

6.1.3. noslēgt līgumu par sistēmas pakalpojumiem Līguma 1.3. punktā norādītajās adresēs ar 

sistēmas operatoru . 

6.1.4. 10 (desmit) kalendāro  dienu laikā rakstveidā informēt Tirgotāju par sava uzņēmuma 

juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma izpildei būtisku 

rekvizītu maiņu. 

6.2.Lietotāja tiesības: 

6.2.1. saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balansēšanas 

pakalpojumu; 

6.2.2. saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu lietotājam.  

6.2.3. Iesniegt Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Lietotāju 

no pienākuma veikt rēķinā norādītās summas apmaksu pilnā apmērā Līgumā 

norādītajā termiņā. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina korekcijas 

un galīgie norēķini starp pusēm.  

 

7. ATBILDĪBA UN SANKCIJAS 

7.1.Līdzēju atbildība tiek regulēta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, Elektroenerģijas tirgus likumu, Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumiem un citiem speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā 

Līguma izpildes laikā. 

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, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 
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7.3. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Lietotājam par katru nokavēto apmaksas dienu 

jāmaksā līgumsods 0,15 % apmērā no nokavētā maksājuma summas. 

7.4. Tirgotājs nav atbildīgs Lietotājam par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju 

sakarā ar to, ka Lietotājam nav spēkā esoša sistēmas pakalpojumu līguma vai sistēmas 

operators nesniedz Lietotājam sistēmas pakalpojumus no Tirgotāja neatkarīgu iemeslu 

dēļ. 

 

8. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDEI 

8.1.Līdzēji vienojas, ka tiem ir saistoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos - 

Elektroenerģijas tirgus likumā, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, 

Enerģētikas likumā u.c. paredzētie noteikumi atbilstoši redakcijai, kas ir spēkā attiecīgās 

darbības veikšanas brīdī. 

 

9. PAPILDUS NOSACĪJUMI 

9.1. Tirgotāja izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, 

rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). 

Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti Lietotājam pa e-pasta adresi: ___________. 

Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā 

norādīto e-pasta adresi. 

9.2.Elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt izslēgti no Līguma, tikai Līdzējiem par to 

rakstiski vienojoties, sakarā ar to, ka Elektroenerģijas cena šī Līguma darbības laikam 

tika noteikta, ņemot vērā prognozējamo patēriņa apjomu un elektroenerģiju patērējošo 

objektu skaitu. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad mainās Lietotāja tiesības 

attiecībā uz elektroenerģiju patērējošo objektu.  

9.3. Ja Lietotājs vēlas pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav uzskaitīti Pielikumā Nr. <---

------>,, Lietotājs par to informē Tirgotāju saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līdzēji par to 

noslēdz atsevišķu rakstisku vienošanos pēc tam, kad Tirgotājs ir saņēmis Lietotāja 

paziņojumu. Attiecības ar sadales sistēmas operatoru Lietotājs risina atsevišķi. 

 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, 

varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar 

Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

10.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

kā saistību izpildes apgrūtinājumu vai neiespējamības apstākli, par šādiem apstākļiem 

nekavējoties rakstveidā jāziņo otram Līdzējam, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu 

laikā skaitot no dienas, kad nepārvaramas varas apstākļi ir ieradušies.  Ziņojumā 

jānorāda nepārvaramās varas apstākļus, to iestāšanas laiku un  kādā termiņā pēc Līdzēja  

uzskata ir iespējama un paredzama Līdzēja  Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 

otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 
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10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Līdzēji savstarpējā protokolā vienojas par 

turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) 

mēnesi un būtiski ietekmē jebkura no Līdzējiem spēju izpildīt Līgumā noteiktās 

saistības, tad otrs Līdzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku 

paziņojumu. 

 

11. KONFIDENCIALITĀTE 

11.1. Līdzēji apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otra Līdzēja piekrišanas 

Līguma noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot 

gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības 

nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, kredītu kontrolei, parādu piedziņai, kā arī citus 

gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti. 

 

12. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪŠANA 

12.1. Līgums izbeidzas, beidzoties Līguma termiņam vai Līgumā noteiktajos gadījumos  

pirms Līgumā noteiktā termiņa. 

12.2. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt Līgumu: 

12.2.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Lietotāja noslēgtais sistēmas pakalpojumu līgums, 

bez iepriekšēja brīdinājuma ar vienpusēju rakstveida paziņojumu; 

12.2.2. ja Lietotājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem, 

un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad Tirgotājs 

par to ir rakstiski brīdinājis Lietotāju. 

12.3. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 21 (divdesmit vienu) 

dienu pirms attiecīgā mēneša beigām  rakstiski brīdinot Tirgotāju. 

12.4. Izbeidzot Līgumu 12.2. vai 12.3. punktā noteiktajos gadījumos, Lietotājs apmaksā 

Tirgotāja izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

12.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi Līdzējiem rakstiski vienojoties, tie 

stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie pievienojami Līgumam kā pielikumi 

un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

12.6. Līguma darbība pilnībā vai attiecībā uz kādu konkrētu Lietotāja objektu tiek izbeigta 

Līdzējiem vienojoties vai izbeidzoties Lietotāja lietošanas vai īpašuma tiesībām uz 

objektu. 

12.7. Izbeidzoties Līgumam, Tirgotājs izbeidz elektroenerģijas pārdošanu visiem 

elektroenerģiju patērējošiem objektiem, kas saistīti ar Līgumu, bet izbeidzoties Lietotāja 

lietošanas vai īpašuma tiesībām uz kādu no elektroenerģiju patērējošajiem objektiem šī 

Līguma ietvaros, Tirgotājs izbeidz elektroenerģijas pārdošanu konkrētā elektroenerģiju 

patērējošā objekta vajadzībām. 

 

13. CITI NOTEIKUMI 

13.1. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ (_____) lapām, ar __ 

pielikumiem uz ___ (___) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie 

Tirgotāja, otrs pie Lietotāja. 

13.2. Citus, šajā Līgumā neregulētus jautājumus Līdzēji risina sarunu ceļā saskaņā ar Latvijas 
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Republikas normatīvajiem aktiem. 

14. STRĪDU RISINĀŠANA 

14.1. No Līguma izpildes, grozījumiem vai izbeigšanas izrietošos strīdus Līdzēji vispirms 

risina savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Ja strīdus neizdodas atrisināt 

pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti tiesas ceļā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

15. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, BANKU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Lietotājs 

<Lietotāja rekvizīti> 

Tirgotājs      

<Tirgotāja rekvizīti> 

 


