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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:LSEZ2017/8/K 

1.2. Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk - Liepājas SEZ 

pārvalde). 

1.3. Pasūtītāja rekvizīti: 

Liepājas SEZ pārvalde,  

Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, nod. maks. reģ. Nr. 90000329402 

Banka: „Swedbank” AS 

Kods: HABALV22 

Konts:LV12HABA0001407037000 

1.4. Pasūtītāja kontaktpersona tehniskos jautājumos ir Liepājas SEZ pārvaldes tehniskā 

direktora vietnieks Egils Sveilis, tālr. 63422008, mob. tālr. 29499197, fakss 634 07710,         

kontakta e-pasta adrese: egils@lsez.lv. 

1.5. Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes 

vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām 

(turpmāk– Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu 

(piegādi) – pārvadi un sadali. 

1.6. Iepirkumu komisija: Liepājas SEZ pārvaldes iepirkumu komisija, kas izveidota ar 

Pasūtītāja 2017 gada 27.janvāra rīkojumu Nr.8. „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” 

(turpmāk – Komisija). 

1.7. Iepirkuma metode: atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss). 

1.8. Par konkursa pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš 

saskaņā ar LR likumu „Elektroenerģijas tirgus likums” ir tiesīgs nodarboties ar 

elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā un kurš atbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

1.9. Informācija par Konkursa dokumentiem:  
1.9.1. Jebkurš interesents ar konkursa dokumentācijas kopiju var iepazīties, kā arī saņemt 

to papīra formātā Liepājas SEZ pārvaldē pie Iepirkuma speciālista (1.stāvā), Fēniksa 

ielā 4, Liepājā, LV-3401 vai elektroniskā veidā, atsūtot aizpildītu ieinteresētā 

piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu uz e-pasta adresi kristine.alpena@lsez.lv, 

katru darba dienu līdz 2017.gada 27.februārim no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no 

plkst.13.00 līdz plkst.16.00. (2017.gada 27.februārī  līdz plkst.10.00). 

1.9.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem pretendentiem Konkursa 

ietvaros notiek latviešu valodā pa Nolikumā norādīto e-pasta adresi, pasta adresi 

vai faksu. Saziņas dokumentā jāietver Konkursa nosaukums un identifikācijas 

numurs. Pretendents rakstveidā uzdotus jautājumus par Nolikumu Pasūtītāja 

kontaktpersonai var iesniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigu datuma. Papildus informācija tiks nosūtīta 

pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus pārējiem pretendentiem. 

1.10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājums iesniedzams personīgi vai 

nogādājams ar kurjerpastu darba dienās Liepājas SEZ pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, 

LV-3401, Iepirkumu speciālista kabinetā  (1.stāvā) līdz 2017. gada 27.februārim katru 

darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00 (piektdienās 

līdz plkst.15.00), 2017. gada 27.februārī no plkst. 8.00. līdz plkst. 10.00. Piedāvājumi, 

kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks pieņemti vai neatvērtā 

veidā tiks nosūtīti atpakaļ. 

1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas 

brīža. 

1.12. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. 
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1.13. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 27.februārī plkst.10.00 Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Sēžu zālē, 3.stāvā 

Komisijas atklātā sanāksmē. 

 

2.  PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA 

2.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumu. 

2.2. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kuri 

būs iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus vai vienu piedāvājumu iesnieguši 

vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākās dalības Konkursā. 

2.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no 

Konkursa rezultātiem. 

2.4. Dokumenti un dokumentu kopijas (katra atsevišķi) jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2.5. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 2 (divos) 

eksemplāros: piedāvājuma oriģināls un kopija, tos attiecīgi atzīmējot kā „Oriģināls” un 

„Kopija”. Radušos pretrunu gadījumā par pamatu tiek ņemta rakstiskā informācija, kas 

iekļauta piedāvājuma oriģinālā. 

2.6. Piedāvājums jāiesniedz drukāts, uz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, uz 

uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un pretendenta 

uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas parakstītai un uz titullapas jābūt šādām 

norādēm: 

2.6.1. Piedāvājums konkursam – „Elektroenerģijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas    

Nr. LSEZ2017/8/K. 

2.6.2. Pretendenta nosaukumam, pretendenta kontaktpersonas vārdam, uzvārdam, 

adresei, tālruņa un faksa numuram. 

2.7. Aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam. 

2.8. Piedāvājuma dokumenti (oriģināls un kopija) jāievieto aizzīmogotā un aizlīmētā aploksnē 

vai citā iesaiņojumā un jāadresē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa 

ielā 4, Liepājā, LV-3401. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

2.8.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 

2.8.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, 

Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401.  

2.8.3. Konkursam „Elektroenerģijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

LSEZ2017/8/K , neatvērt līdz 2017.gada 27.februārim plkst. 10.00.   

2.9. Saņemot piedāvājumu, Liepājas SEZ pārvaldes pārstāvis aizpilda veidlapu, kurā norāda 

pretendenta piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, ko apliecina ar iesniedzēja un 

saņēmēja parakstiem. 

2.10. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā. 

Dokumentu oriģināliem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta 

apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu 

tiks ņemti dokumenti latviešu valodā. 

2.11. Pretendenta pieteikums un apliecinājumi jāparaksta personai (-ām) ar pārstāvības 

tiesībām vai tās (to) pilnvarotajai (-ām) personai (-ām). Ja iepriekš minētos dokumentus 

paraksta pilnvarotā (-ās) persona (-as), tam jāpievieno pilnvara (oriģināls), kas apliecina 

šīs (šo) personas (-u) tiesības parakstīt šos dokumentus pretendenta vārdā. 

2.12. Pārējie dokumenti, kuri pievienoti pretendenta pieteikumam, jāparaksta pretendenta 

darbiniekiem, kuri šos dokumentus sagatavojuši. 

2.13. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti un parakstīti atbilstoši Nolikuma un             

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, piedāvājums var tikt uzskatīts kā 

neatbilstošs un noraidīts, bet pretendents izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. 
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2.14. Piedāvājuma dokumenti sastāv no: 

2.14.1. Pieteikums dalībai Konkursā (pielikums Nr.1); 

2.14.2. Atlases dokumenti; 

2.14.3. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.3); 

2.14.4. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2). 

2.15. Pasūtītājs pieņem tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 

finanšu informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

2.16. Konkursa pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt. Piedāvājuma 

atsaukumi un papildinājumi jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz rakstiskā formā, analogi 

pārējiem piedāvājuma dokumentiem. Uz aploksnes jābūt norādītam „Papildinājums” vai 

„Atsaukums”. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku 

līdzdalību konkursā. 

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

Nr.p.k. Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

3.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā 

vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā 

iestādē ārvalstīs. 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

vai līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur 

pretendents reģistrēts, izdotas 

reģistrācijas apliecības pretendenta 

apliecināta kopija. 

 

3.2. Pretendentam jāiesniedz informācija par 

personām, kurām ir tiesības pārstāvēt 

pretendentu. 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

vai līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur 

pretendents reģistrēts, izsniegta izziņa 

vai tās kopija par pārstāvības tiesīgām 

personām, kas izsniegta ne agrāk kā 3 

(trīs) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa. 

 

3.3. 

 

Par pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs 

reģistrēts komersants, kurš saskaņā ar LR 

likumu „Elektroenerģijas tirgus likums” ir 

tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas 

tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā. 

Dokumenta kopija, kas apliecina 

pretendenta tiesības nodarboties ar 

elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas 

Republikas teritorijā saskaņā ar LR 

likumu „Elektroenerģijas tirgus likums”. 

 

3.4. Pretendentam ir jābūt vismaz 3 (trīs) gadu 

(2014., 2015., 2016. gads) pieredzei 

elektroenerģijas tirgošanā juridiskām personām 

Latvijas Republikā vai ārvalstīs.  

Pretendenta apliecinājums, ka tam ir ne 

mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze 

elektroenerģijas tirgošanā. 

Apliecinājumam jāsatur ziņas par 

vismaz 3 (trīs) juridiskām personām, ar 

ko ir noslēgti elektroenerģijas 

tirdzniecības līgumi, to kontaktpersonām 

un nodrošināto elektroenerģijas apjomu. 

 
3.5. Pieredze elektroenerģijas pārdošanā, 

nodrošinot vienam klientam: 

Apliecinājumam jāsatur ziņas par 

juridiskām personām, ar ko ir noslēgti 
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1. pārdotās elektroenerģijas apjomu gadā ne 

mazāk par 6 338 670 kWh; 

2. sekojošu patēriņu mēnesī: 

2.1. viena laika zona – 747 963 kWh; 

2.2. dienas zona – 1 844 5537 kWh; 

2.3. nakts zona un nedēļas nogale – 2 769 999  

kWh; 

2.4. maksimumstundu zona – 976 155 kWh. 
 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumi, to 

kontaktpersonām un jāpievieno klientu 

atsauksmes par spēju nodrošināt līgumā 

noteikto elektroenerģijas apjomu. 

3.6. 

 

Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un 

tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, tas nav 

pasludināts par maksātnespējīgu vai tam nav 

uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpus 

tiesiskās aizsardzības process, neatrodas 

likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība 

nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta 

tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, 

nav konstatēts, ka līdz paredzētajam līguma 

izpildes beigu termiņam pretendents būs 

likvidēts, likuma noteiktā kārtībā nav konstatēti 

profesionālas darbības pārkāpumi pēdējo 2 

(divu) gadu laikā. 
 

Pretendenta apliecinājums. 

 

3.7. Pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par 

vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu 

jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 
 

Pretendenta apliecinājums. 

3.8. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas 

lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu 

darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas 

kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida 

darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 

atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu 

vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas. 
 

Pretendenta apliecinājums. 

3.9. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas 

lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas 

kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir 

ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa 

vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no 

naudas soda. 

Pretendenta apliecinājums. 

3.10. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā (ja tas nav 

Izziņa, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus 

pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis 
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reģistrēts Latvijā vai tā juridiskā adrese nav 

Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 

150 euro. 

Valsts ieņēmumu dienests (vai izdruka 

no Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskojamās datu bāzes) vai 

līdzvērtīga nodokļu administrācijas 

iestāde citā valstī, kur pretendents 

reģistrēts, un kas apliecina, ka 

pretendentam nav nodokļu un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. 

 
 

4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikumam pievienoto finanšu piedāvājuma 

formu (Pielikums Nr.2) un tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3). 

4.2. Finanšu piedāvājumā norāda elektroenerģijas vienības cenu (atsevišķi katrai zonai) bez 

PVN, par kādu tiks veikta elektroenerģijas iegāde visā līguma darbības laikā. Līguma 

cenā ir jāiekļauj visas nodevas un nodokļi, kas Pasūtītājam būs jāmaksā atklāta konkursa 

uzvarētājam saskaņā ar pretendenta piedāvājumu. Līgumcena par elektroenerģiju līguma 

darbības laikā netiks mainīta. 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

5.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija slēgtā 

sēdē. 

5.2. Komisija noraidīs un izslēgs no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja: 

5.2.1. Pretendents neatbilst pretendentu atlases prasībām; 

5.2.2. Pretendenta piedāvājums neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Nolikuma prasībām. 

5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 

Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto 

piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos labojumus. 

5.4. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu, ja 

pretendents un tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām, un 

piedāvātā līgumcena nepārsniedz Konkursam paredzētos finanšu resursus. Ja izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties 

nākamo piedāvājumu ar zemāko līgumcenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma procedūra tiek pārtraukta. 

5.5. Vērtējot piedāvājuma elektroenerģijas cenu, Komisija ņems vērā kopējo līguma cenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši elektroenerģijas cenas aprēķina algoritmam 

saskaņā ar Nolikuma 5.6.punktu un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2). 

5.6. Komisija vērtēs elektroenerģijas cenu pēc sekojoša algoritma: 
 

(Plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā „Viena laika zonai” x  

elektroenerģijas cena „Viena laika zonai” par 1kWh) 

+ 

(Plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā „Dienas zonai” x  

elektroenerģijas cena „Dienas zonai” par 1kWh) 

+ 

(Plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā „Maksimuma stundas zonai” x elektroenerģijas 

cena „Maksimuma stundas zonai” par 1kWh) 

+ 
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(Plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā „Nakts zonai un nedēļas nogalē” x 

elektroenerģijas cena „Nakts zonai un nedēļas nogalē” par 1kWh) 

= 

vērtējamā kopējā līguma cena.  /vērtēšanas kritērijs/ 

 

5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā no tās norises posmiem no 

Konkursa izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim. 

 

6. LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

6.1. Slēdzot līgumu, par pamatu tiks izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts 

(Pielikums Nr.4). 

6.2. Ja Konkursa uzvarētājs nepamatoti atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija izvēlas 

nākamo ar zemāko piedāvāto cenu, kas atbilst visām Nolikuma prasībām. 

 

 

7. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

7.1. Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi: 

7.1.1. Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikums uz 2 lp; 

7.1.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 1 lp; 

7.1.3. Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija uz 1 lp; 

7.1.4. Pielikums Nr.4 – Līguma projekts uz 6 lp; 

7.1.5. Pielikums Nr.5 – Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa uz 1 lp. 

 

 

 

 

 

 


