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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma metode - atklāts konkurss (Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas
1.punkts). CPV kods: 09310000-5 (Elektrība).
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs LNO 2020/3. Iepirkuma priekšmets –
elektroenerģijas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām.
Pasūtītāja paredzamā cena iepirkumā 70 000,00 euro bez PVN. Iepirkuma līgums tiek
slēgts uz 12 kalendārie mēneši. Līgums stājas spēkā 01.07.2020.
1.3. Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, adrese: Aspazijas bulvāris 3,
Rīga, LV-1050, reģistrācijas Nr.: LV 40103208907, kontakti: tālrunis +371 67073715,
fakss +371 67228930, elektroniskā pasta adrese: lietvediba@opera.lv .
Kontaktpersona: Iepirkumu vadītāja – Dace Peltmane, tālrunis 67073844, fakss
67228930, e-pasta adrese: dace.peltmane@opera.lv .
1.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv)
(turpmāk – EIS sistēma). Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu
ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2020.gada
4.jūnijam, plkst.11:00. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas
iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un
nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.4.2. Piedāvājumi iesniedzami EIS sistēmā, izmantojot EIS sistēmas piedāvātos rīkus,
aizpildot EIS sistēmas šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas un ievadlaukus, kā arī
augšupielādējot nolikumā noteiktos dokumentus. Pretendents var iesniegt tikai vienu
piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1.4.3. Nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Pircēja profilā tiek publicēta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija šī iepirkuma
ietvaros. Pircēja profila adrese ir https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/931).
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38388).
1.4.4. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem/Piegādātājiem notiek pa pastu,
faksu vai elektroniski, izmantojot ieinteresētā Piegādātāja norādīto elektroniskā pasta adresi
vai EIS sistēmā.
1.4.5. Informāciju pretendents pieprasa, nosūtot jautājumu Pasūtītājam pa pastu vai
iesniedzot to personīgi Pasūtītājam saskaņā ar Nolikuma 1.3.punktu, vai arī jautājumu
uzdodot EIS sistēmā.
1.4.6. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par nolikumā iekļautajām
prasībām, iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot atbildi Piegādātājam, kā arī
ievietojot atbildi EIS sistēmā pie iepirkuma sākotnējas publikācijas.
1.4.7. Ieinteresēto piegādātāju reģistrācija par EIS sistēmas lietotāju ir veicama atbilstoši
2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu
noteikumi” prasībām. Detalizētāka informācija par reģistrēšanās kārtību ir pieejama EIS
sistēmā
(https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCo
de=CORE).
1.4.8. Papildus informāciju par piedāvājuma sagatavošanas procesu un tā ietvaros
veicamajām darbībām ir pieejama šādos avotos:
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1.4.8.1.
1.4.8.2.

interaktīvā apmācība piegādātājiem (http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/ );
EIS
sistēmas
palīgmateriāls
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG%20Help.htm).
1.4.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz
informāciju par citu piedāvājumu esamību.
1.4.10. Pretendents piedāvājumu izstrādā un iesniedz elektroniski EIS e-konkursu
apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā, ievērojot šādus noteikumus:
1.4.10.1. Aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās veidnes,
pretendents izmanto EIS e-konkursu apakšsistēmā piedāvātos rīkus.
1.4.10.2. Augšupielādējot datnes EIS e-konkursu apakšsistēmā, Konkursa sadaļā, pretendents
atbild par dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām.
1.4.10.3. Pretendents izstrādā piedāvājumu, neapdraudot EIS e-konkursu apakšsistēmas
darbību, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus.
1.4.10.4. Visus piedāvājumu veidojošos dokumentus pretendents izstrādā elektroniski latviešu
valodā un noformē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz papīra un
elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu:
Dokumentu juridiskā spēka likums;
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”;
Elektronisko dokumentu likums;
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr. 473 „Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību
iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.
Ārvalstu publisko reģistru izsniegtos dokumentus pretendents var iesniegt
svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par
dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Pretējā gadījumā
Komisija var uzskatīt, ka dokuments nav iesniegts.
1.4.11. Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir publiski reģistrētas pārstāvības tiesības vai
pilnvarotā persona. Ja pretendents ir piegādātāju
apvienība,
piedāvājumu
paraksta piegādātāju apvienības dalībnieku pārstāvju pilnvarota persona.
1.4.12. Pretendents paraksta piedāvājumu ar drošu elektronisko parakstu vai ar EIS
piedāvāto elektronisko parakstu.
1.4.13. Pretendents ar vienu drošu elektronisko parakstu var parakstīt visus piedāvājuma
dokumentus kā vienu kopumu.
1.4.14. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un
kandidātu atlases prasībām. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta
veidlapu paraugu nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula
Nr.2016/7 ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma
procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums).
Regulas pielikumi pieejami Word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības
biroja tīmekļa vietnē, kā arī pasūtītājam I sadaļas aizpildīšanai Eiropas Komisijas
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tīmekļa vietnē.
1.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
1.5.1. Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta 2020.gada 4.jūnijā, plkst.1100, (uzreiz pēc
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), Elektronisko iepirkumu sistēmā.
1.5.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
1.5.3. Pēc
atvēršanas
sanāksmes
beigām
Elektronisko
iepirkumu
sistēmā
https://www.eis.gov.lv/ pretendentiem būs pieejams sistēmā izveidots pretendentu un
to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
1.6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne
mazāk kā 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas iegāde atbilstoši nolikumam.
2.2. Piegādes vietas: Rīga, Aspazijas bulvāris 3 (Latvijas Nacionālā opera objekts) un
Meirānu iela 2, Rīgā (noliktava, darbnīca).
3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
konkursā.
3.2. Pretendenta izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma
42.pantā noteikto.
4. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas
4.1. Pretendentam ir atbilstoša atļauja (licence) veikt elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas
Republikas teritorijā.
4.2. Pretendents spēj ar elektroenerģijas sistēmas operatora starpniecību piegādāt
elektroenerģiju Pasūtītājam atbilstoši prognozētam elektroenerģijas piegādes daudzumam
nolikuma Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
4.3. Pretendents ir sniedzis šī iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas elektroenerģijas piegādes
vismaz diviem klientiem. Katrs līgums ar klientu ietver ne mazāku elektroenerģijas piegādes
kopējo apjomu kā noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) - vismaz viena
gada garumā.
4.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja
tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību
tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo
resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.
5. Iesniedzamie dokumenti
5.1. Piedāvājumam jāatbilst šajā nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
5.2. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
5.2.1. Ievērojot nolikuma 4.2.punktā noteikto, iesniegt brīvā formā pretendenta
apliecinājumu.
5.2.2. Ievērojot nolikuma 4.3.punktā noteikto, iesniegt sarakstu par pretendenta izpildītām
elektroenerģijas piegādēm – klienti, piegādes raksturojums, apjomi un termiņi. Sarakstā
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norāda informāciju par trīs iepriekšējos gados veiktajām piegādēm, t.i. - periodā no 2017.
gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Par diviem sarakstā minētiem piegādes
gadījumiem tiek iesniegtas klientu atsauksmes.
5.2.3. Informācija par pretendentu, ievērojot nolikuma pielikumu Nr.3 (forma).
5.2.4. Ievērojot nolikuma pielikumu Nr.2 (forma), pretendents iesniedz tehnisko un finanšu
piedāvājumu. Pretendents pievieno informāciju par preces ražotāju un aprakstu par veidu un
kārtību, kādā tiks nodrošināta elektroenerģijas piegāde līguma noslēgšanas gadījumā.
5.2.5. Pretendentam piedāvājumā jānorāda tikai apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai
lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
6. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
6.1. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vērtējot
cenu.
6.2. Atklātā konkursa rezultātus paziņo pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas un komisijas
lēmuma pieņemšanas.
6.3. Komisija vērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus četros posmos:
6.3.1. piedāvājuma satura (iesniegto dokumentu) atbilstība nolikumam;
6.3.2. pretendenta kvalifikācijas vērtēšana;
6.3.3. tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšana;
6.3.4. salīdzinot piedāvājumus - saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana.
6.4. Komisija katrā vērtēšanas posmā vērtēs tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri
iepriekšējā vērtēšanas posmā tiks atzīti par atbilstošiem nolikumam.
6.5. Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst izvirzītajām prasībām, komisija lemj par
piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
6.6. Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic tehniskā un finanšu piedāvājuma
atbilstības pārbaudi tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām. Ja pretendenta
piedāvājums neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām tehniskās specifikācijas
prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
6.7. Pārbaudot finanšu piedāvājumu, komisija pārliecinās, vai pretendenta finanšu
piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Ja finanšu piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas
kļūdas, komisija kļūdas labo un paziņo pretendentam par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu. Informāciju komisija nosūta rakstveidā pretendentam pa faksu vai
elektroniski, kā arī pa pastu uz pretendenta norādīto adresi. Novērtējot piedāvājumu, kurā
bijušas aritmētiskās kļūdas, un salīdzinot pretendentu piedāvājumus, komisija ņem vērā
labojumus.
6.8. Pēc pretendentu tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes, komisija veic
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu.
6.9. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kura piedāvājums ir
ar zemāko cenu par nolikumā noteikto elektroenerģijas piegādes apjomu. Summu par visu
elektroenerģijas piegādes apjomu aprēķina sekojoši:
Summa (euro)= DZ x 125 + MZ x 59 + NZ x 127 + VZ x 982, kur:
DZ- elektroenerģijas cena dienas zonā (euro/MWh);
MZ- elektroenerģijas cena maksimumstundu zonā (euro/MWh);
NZ- elektroenerģijas cena nakts zonā (euro/MWh);
VZ – Viena laika zona.
7. Lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana
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7.1. Ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.
7.2. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
8. Lēmuma paziņošanas pretendentiem kārtība
8.1. Komisija par iepirkuma procedūras rezultātiem pretendentiem paziņo kārtībā, kāda
noteikta Publisko iepirkuma likuma 37. pantā.
8.2. Informāciju pretendentam komisija nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski.
9. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa, kas
noteikts Publisko iepirkuma likuma 60. panta septītajā daļā, beigām, ja Iepirkumu
uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, finanšu un tehniskais
piedāvājums kļūst par iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10. Komisija, tās tiesības un pienākumi
10.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.
10.2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā, balsojot. Lēmums tiek pieņemts, ja par to
balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā
ir komisijas priekšsēdētāja balss.
10.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta visi klātesošie komisijas
locekļi.
10.4. Komisijas tiesības un pienākumi:
10.4.1. izskatīt pretendentu piedāvājumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un
nolikumam;
10.4.2. savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar
konkursa nolikumu;
10.4.3. pieprasīt no pretendentiem papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu
izvērtēšanai.
10.4.4. lemt par iepirkuma iesniegto dokumentu neizskatīšanu saistībā ar iesniegšanas
noteikumu pārkāpšanu vai saistībā ar to neatbilstību nolikumam;
10.4.5. pieaicināt komisijas darbā atzinumu došanai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
10.4.6. pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu;
10.4.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu
piedāvājumos;
10.4.8. veikt citas darbības, kas izriet no Publisko iepirkumu likuma un nolikuma, kā arī
citiem normatīvajiem aktiem;
10.4.9. pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, vai
izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
10.4.10.
izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja komisijas noteiktajā
termiņā netiek iesniegti vērtēšanai nepieciešamie dokumenti;
10.4.11.
pēc pretendenta pieprasījuma sniegt papildus informāciju par nolikumu
Publisko iepirkumu likumā noteiktajos termiņos.
11. Pielikumi
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Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2 – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma uz 1 lapas.
Pielikums Nr.3 – Pieteikuma forma uz 1 lapas.
Pielikums Nr.4 – Līguma projekts uz 4 lapām.
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1. pielikums
Atklātam konkursam
„Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām”
Id. Nr. LNO 2020/3
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
N.p.k.

Elektroietaises
atrašanās vieta

1.

Meirānu iela 2,
Rīgā
Aspazijas
bulvāris 3, Rīgā

2.

Kopā

Prognozētais elektroenerģijas patēriņš 1
gads, dalījumā pa uzskaites zonām.
Viena
Trīs laika zonas – 3 mēneši
laika
aptuveni marts-maijam
zona
Dienas
Maksimu Nakts zona
(MW zona
mstundās un nedēļas
h) – 9 (MWh) (MWh)
nogale
mēne
(MWh)
ši
110

Prognozējamais kopējais
elektroenerģijas patēriņš
(MWh)

110

872

125

59

127

1183

982

125

59

127

1293
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2. pielikums
Atklātam konkursam
„Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām”
Id. Nr. LNO 2020/3
Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju
Pieslēguma veids un laika zona
Trīsfāzu pieslēgums, trīs laika zonas, dienas
zona (darba dienās laika periodā no plkst.
07:00 līdz plkst. 08:00, no plkst. 10:00 līdz
17:00 un no plkst. 20:00 līdz plkst. 23:00)
Trīsfāzu pieslēgums, trīs laika zonas,
maksimumstundu zona (darba dienās laika
periodā no plkst. 08:00 līdz plkst. 10:00 un
no 17:00 līdz plkst. 20:00)
Trīsfāzu pieslēgums, trīs laika zonas, nakts
zona (darba dienās laika periodā no plkst.
23:00 līdz plkst. 07:00 un sestdienā un
svētdienā visu diennakti)
Viena laika zona

Cena EUR bez PVN par 1 MWh

Summu par visu elektroenerģijas piegādes
apjomu:_____________*
(vērtējamā summa noteikta saskaņā ar
nolikuma 6.9.punktu)
*Cena neietver obligātā iepirkuma komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, bet cena
ietver balansēšanas pakalpojuma izmaksas, ar elektroenerģijas tirdzniecību saistītās
izmaksas, visus nodokļus un maksas, izņemot PVN.
Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta 26.daļā noteikts, ka sistēmas pakalpojums ir
elektroenerģijas pārvade vai sadale, kas nodrošina elektroenerģijas plūsmas no ražotājiem
līdz lietotājiem.
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3. pielikums
Atklātam konkursam
„Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām”
Id. Nr. LNO 2020/3
Informācija par pretendentu
atklātā konkursā „Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām”
ar identifikācijas nr.2020/3
1. Pretendenta nosaukums
2. Vien. reģistrācijas Nr.
3. Juridiskā adrese, pasta
indekss
4. Faktiskā adrese, pasta
indekss
5. Bankas konta Nr.
6. Bankas kods
7. Bankas nosaukums
8. Kontaktpersona
9. Tālruņa Nr.
10. Faksa Nr.
11. Mobilā tālruņa Nr.
12. E-pasta adrese

Pretendents _____________ (nosaukums) ir ____________(jānorāda mazais vai vidējais)
uzņēmums.
*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums
un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
**Vidējais 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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4. pielikums
Atklātam konkursam
„Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām”
Id. Nr. LNO 2020/3
Līgums
par elektroenerģijas tirdzniecību
Rīgā,

2020.gada___.____________

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas Nr.____________, tās
valdes priekšsēdētāja Egila Siliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā
saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un ______________________________, reģistrācijas
Nr._______________________, tās________________________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar ___________, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā līgumā
saukti “Puses”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts - Līgums:
1. Līguma priekšmets, līguma summa un līguma termiņš
1.1. Pasūtītājs pērk, bet Izpildītājs pārdod neierobežotu apjomu elektroenerģijas
Pasūtītāja vajadzībām/patēriņam – adresēs: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Latvijā un
Meirānu iela 2, Rīgā, Latvijā (Elektroenerģijas tirdzniecība). Elektroenerģijas
tirdzniecība notiek saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem, tā neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali.
1.2. Līguma summa EUR 70 000 bez PVN ir maksimāli iespējamā summa, kas var tikt
iztērēta par elektroenerģijas iegādi Līguma ietvaros, ievērojot Pasūtītāja vajadzību.
Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un samaksāts atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.
1.3. Izpildītājs pārdod elektroenerģiju par cenu, kas noteikta tā finanšu piedāvājumā
atklātā konkursā (Līguma pielikums Nr.__) (turpmāk - tekstā Cena). Cena netiek
palielināta visu Līguma darbības laiku. Cena par elektroenerģiju neietver obligātā
iepirkuma komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, bet ietver balansēšanas
pakalpojuma izmaksas.
1.4. Tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums nr.____) minētais elektroenerģijas
apjoms ir prognozēts apjoms, kura iegāde pilnā apmērā nav Pasūtītāja pienākums
Līguma darbības laikā, jo Pasūtītājs patērē elektroenerģiju un samaksā par to saskaņā ar savu vajadzību.
1.5. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz saistību izpildei.
Elektroenerģijas tirdzniecības periods: no 01.07.2020. līdz 30.06.2021 - kas ir 12
kalendārie mēneši.
2. Norēķinu kārtība
2.1. Pasūtītājs apliecina, ka tam ir noslēgts Sistēmas pakalpojumu līgums ar Sistēmas
operatoru, lai piegādātu elektroenerģiju, ko Pasūtītājs iegādājies no Izpildītāja
saskaņā ar šo Līgumu. Pasūtītājs informēs Tirgotāju par Komercuzskaites
mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību, kuru nosaka līgums ar Sistēmas operatoru.
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2.2. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par Pasūtītāja faktiski patērēto
elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem.
2.3. Līdz kārtējā mēneša 15.datumam Izpildītājs iesniedz apmaksai rēķinu par
Pasūtītājam patērēto elektroenerģiju iepriekšējā kalendārā mēnesī. Rēķins tiek
nosūtīts uz e-pasta adresi: rekini@opera.lv.
2.4. Pasūtītājs par šī Līguma 2.3.punktā minēto elektroenerģiju norēķinās 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu
Izpildītāja norēķinu kontā par elektroenerģiju.
3. Izpildītāja tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītāja tiesības:
3.1.1. Saņemt apmaksu Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, saskaņā
ar izrakstīto un Pasūtītājam piestādīto rēķinu.
3.1.2. Izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12
(divpadsmit) mēnešu, vidējā patēriņa, ja Izpildītājs savlaicīgi nesaņem
komercuzskaites mēraparātu rādījumus.
3.1.3. Saņemt no Pasūtītāja savlaicīgi un nepieciešamajā apjomā informāciju, kas
nepieciešama Izpildītāja saistību izpildei.
3.2.
Izpildītāja pienākumi:
3.2.1. Nodrošināt Pasūtītājam balansēšanas pakalpojumu.
3.2.2. Nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam par Līguma 1.pielikumā
noteikto elektroenerģijas cenu – Izpildītāja finanšu piedāvājums.
3.2.3. Izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc
Pasūtītāja faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 (desmit) kalendāro
dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas.
3.2.4. Savu pienākumu ietvaros - garantēt piegādātās elektroenerģijas kvalitāti.
4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja tiesības:
4.1.1. Saņemt no Izpildītāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta
ar elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam.
4.1.2. Iesniegt pretenziju Izpildītājam par tā izrakstīto rēķinu 10 (desmit) darba
dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
4.1.3. Pieprasīt veikt korekcijas Izpildītāja iesniegtajos rēķinos, ja rēķinā
norādītais neatbilst Līguma noteikumiem, tai skaitā patērētajam
elektroenerģijas daudzumam ( izņemot 3.1.2.punktā noteikto). Nepamatoti
samaksātā summa atgriežama Pasūtītājam, 10 kalendāro dienu laikā, skaitot
no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
4.2. Pasūtītāja pienākumi:
4.2.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par saņemto elektroenerģiju šī
Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.
4.2.2. Informēt Izpildītāju, ja nav savlaicīgi (līdz nākamā mēneša ___.datumam)
saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju.
4.2.3. Rakstveidā informēt Izpildītāju 10 (desmit) darba dienu laikā par Pasūtītāja
juridiskā statusa, adreses u.c. Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu.
4.3.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav
iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu vai kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas.
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5. Pušu atbildība
4.4.Puses ir atbildīgas viena otrai par šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai šajā sakarā radušos
zaudējumus, izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti šajā Līgumā.
4.5. Atbilstoši Līgumam un likumam iesniegta rēķina apmaksas kavējuma gadījumā
Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par
katru nokavēto dienu.
4.6. Izpildītājs nav atbildīgs, ja Pasūtītājam nav iespējams pārdot elektroenerģiju sakarā
ar to, ka Pasūtītājam nav spēkā esoša Sistēmas pakalpojumu līguma vai Sistēmas
operators nesniedz Pasūtītājam Sistēmas pakalpojumus no Izpildītāja neatkarīgu
iemeslu dēļ.
4.7.Ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, Pasūtītājam ir tiesības
izbeigt šo Līgumu, rakstiski brīdinot par to piecas darba dienas iepriekš.
4.8. Izpildītājs, lai pamatoti pārtrauktu un lauztu līgumu ar Pasūtītāju, vadās no Latvijas
Republikas normatīvā akta regulējumu par elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu
un līguma izbeigšanu.
4.9. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi
iespējama nepārvaramas varas dēļ. Šajā gadījumā Pušu rīcība ir bez kavēšanas –
novērst zaudējumus, ziņot par līguma izpildes atsākšanu, situācijas novēršanu.
4.10. Ar neparedzamiem apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi),
katastrofas, streiki, karadarbība vai manevri, kā arī citi tamlīdzīgi apstākļi, kuru dēļ
šī Līguma nosacījumu izpilde nav iespējama un ko Pusēm nebija iespējas ne
paredzēt, ne novērst.
4.11. Pusei, kura atsaucas uz neparedzamiem apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija
iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai
pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.
5. Citi nosacījumi
5.1.Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt šo Līgumu, noformējot par to rakstveida
vienošanos. Visi Līguma rakstiski noformētie grozījumi un papildinājumi ir šī
Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tos ir
parakstījušas abas Puses.
5.2. Pušu strīdi tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad
strīds izskatāms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
5.3. Līguma izpildi koordinējošās personas no Pasūtītāja puses ir :
5.4. Līguma izpildi koordinējošā persona no Izpildītāja puses ir___________________
(tālr._________, mob.tālr._____________ e-pasts:_______________________ )
5.5. Šim līgumam pievienots Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums
uz _ (__________) lapas, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
5.6. Šis līgums, ieskaitot pielikumus, sagatavots uz__(______ ) lapām, 2 (divos)
eksemplāros latviešu valodā, pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti
1.

Pušu rekvizīti un paraksti:
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Izpildītājs:
____________________
Vien..reģ.Nr._________________
_____________,
__________________
Bankas kods: __________
Konts: __________________

Pasūtītājs:
VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”
Vien.reģ.Nr.LV 40103208907
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050
Valsts kase, BIC: TRELLV22
IBAN:LV19TREL9220500000000
Tālr.+371 67073715 / Fax.+371 67228930

___________________________

____________________________________
Egils Siliņš, valdes priekšsēdētājs
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