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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:LSEZ2018/18/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 2018. gada 7.februāra 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 2018.gada 12.martam no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no 

plkst.13.00 līdz plkst.16.00. (2018.gada 12.martam  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 2018. gada 12.martam 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), 2018. gada 12.martam no plkst. 8.00. līdz plkst. 10.00. Piedāvājumi, kas tiks 

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

nosūtīti atpakaļ. 
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1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu 

atvēršanas brīža. 

1.12. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. 

1.13. Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 12.martā 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 1 (vienā) 

eksemplārā. 

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 Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas    Nr. 

LSEZ2018/18/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 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 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2018/18/K , neatvērt 

līdz 2018.gada 12.martam 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. 
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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. 

2.14. Piedāvājuma dokumenti sastāv no: 

2.14.1. Pieteikums dalībai Konkursā (nolikuma pielikums Nr.2); 

2.14.2. Atlases dokumenti; 

2.14.3. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1); 

2.14.4. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3). 

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. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS  

 

3.1. Pretendentu kvalifikācijas kritēriji ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt 

tiesības slēgt līgumu par elektroenerģijas piegādi Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām.  

3.2. Pretendentam jāatbilst šādiem Pretendentu kvalifikācijas kritērijiem un kvalifikācijas 

dokumentos jāiesniedz: 

 

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU NEATTIECINĀMĪBA 

Nr.p.k. Izslēgšanas nosacījums, 

saskaņā ar kuru 

Pretendents tiek izslēgts no 

dalības iepirkuma 

procedūrā 

Dokumenti izslēgšanas 

nosacījumu neattiecināmības 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā reģistrētai vai 

pastāvīgi dzīvojošai personai 

Dokumenti izslēgšanas 

nosacījumu 

neattiecināmības 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai 

3.2.1. Pretendents vai persona, 

kura ir Pretendenta valdes 

vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura 

ir pilnvarota pārstāvēt 

Pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, ar tādu 

prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, 

kas stājies spēkā un kļuvis 

nepastrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīta par 

vainīgu vai tai ir piemērots 

piespiedu ietekmēšanas 

līdzeklis par jebkuru no 

šādiem noziedzīgiem 

nodarījumiem:  

Iesniedz apliecinājumu, ka 

Pretendents, katrs personu 

apvienības dalībnieks un 

apakšuzņēmējs, uz kura 

iespējām Pretendents balstās, 

neatbilstību 3.2.1.-

3.2.8.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 

 

Iesniedz izziņas vai šo 

dokumentu apliecinātas 

kopijas, kas izdotas ne agrāk 

kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas un sastādīts saskaņā 

ar pretendenta reģistrācijas 

valsts normatīvajiem aktiem 

un kas apliecina, ka uz 

Pretendentu vai 

apakšuzņēmēju neattiecas 

neviens no Nolikuma 3.2.1.-

3.2.8.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. Ja 

tādi dokumenti netiek izdoti 

vai ar šiem dokumentiem 

nepietiek, lai apliecinātu, ka 

uz Pretendentu vai 

apakšuzņēmēju neattiecas 

Nolikuma 3.2.1.-

3.2.8.punktos norādītie 
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a. noziedzīgas 

organizācijas 

izveidošana, vadīšana, 

iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā 

organizētā grupā vai citā 

noziedzīgā formējumā 

vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos 

noziedzīgajos 

nodarījumos; 

b. kukuļņemšana, 

kukuļdošana, kukuļa 

piesavināšanās, 

starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās 

mantiskos darījumos, 

neatļauta labumu 

pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, labuma 

prettiesiska pieprasīšana, 

pieņemšana vai došana, 

tirgošanās ar ietekmi; 

c. krāpšana, piesavināšanās 

vai noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšana; 

d. terorisms, terorisma 

finansēšana, aicinājums 

uz terorismu, terorisma 

draudi vai personas 

vervēšana un 

apmācīšana terora aktu 

veikšanai; 

e. cilvēku tirdzniecība; 

f. izvairīšanās no nodokļu 

un tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas. 

Izņēmums ir gadījums, kad 

stājies spēkā attiecīgais tiesas 

spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, un no tā 

līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 3 (trīs) gadi. 

apstākļi, šādus dokumentus 

var aizstāt ar zvērestu vai, ja 

zvēresta došanu attiecīgās 

valsts normatīvie akti 

neparedz, -ar paša 

pretendenta apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai 

tiesu varas iestādei, 

zvērinātam notāram vai 

kompetentai attiecīgās 

nozares organizācijai to 

reģistrācijas (pastāvīgās 

dzīvesvietas) valsts. 

3.2.2. Pretendentam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, Latvijā 

vai valstī, kurā tas reģistrēts 

vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi 

Sk.3.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai 

persona. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai. 
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(tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas 

kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. 

3.2.3. Ir pasludināts Pretendenta 

maksātnespējas process, 

apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība vai 

Pretendents tiek likvidēts. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai 

persona. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai. 

3.2.4. Pasūtītāja iepirkumu 

procedūras dokumentācijas 

sagatavotājs, iepirkumu 

komisijas loceklis vai 

eksperts ir saistīts ar 

Pretendentu saskaņā ar 

Likuma 30.panta pirmās vai 

otrās daļas izpratnē vai ir 

ieinteresēts kāda Pretendenta 

izvēlē, un Pasūtītājam nav 

iespējams novērst šo situāciju 

ar Pretendentu mazāk 

ierobežojošiem pasākumiem. 

Ja Pretendenta rīcība ir 

informācija, ka tas ir saistīts ar 

iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāju 

(Pasūtītāja amatpersonu vai 

darbinieku), iepirkuma 

komisijas locekli vai ekspertu 

Likuma 30.panta pirmās vai 

otrās daļas izpratnē, tas 

norāda to pieteikumā, vai 

iesniedz apliecinājumu, ka 

Pretendenta rīcībā nav 

informācijas, par to, ka tas ir 

saistīts ar iepirkuma 

procedūras dokumentu 

sagatavotāju (Pasūtītāja 

amatpersonu vai darbinieku), 

iepirkuma komisijas locekli 

vai ekspertu Likuma 30.panta 

pirmās vai otrās daļas 

izpratnē. 

Ja Pretendenta rīcībā ir 

informācija, ka tas ir saistīts 

ar iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāju 

(Pasūtītāja amatpersonu vai 

darbinieku), iepirkuma 

komisijas locekli vai 

ekspertu Likuma 30.panta 

pirmās vai otrās daļas 

izpratnē, tas norāda to 

pieteikumā, vai iesniedz 

apliecinājumu, ka 

Pretendenta rīcībā nav 

informācijas, par to, ka tas 

ir saistīts ar iepirkuma 

procedūras dokumentu 

sagatavotāju (Pasūtītāja 

amatpersonu vai 

darbinieku), iepirkuma 

komisijas locekli vai 

ekspertu Likuma 30.panta 

pirmās vai otrās daļas 

izpratnē. 

3.2.5. Pretendentam ir konkurenci 

ierobežojošas priekšrocības 

iepirkuma procedūrā, jo tas ir 

bijis saistīts vai ar to saistīta 

juridiskā persona ir bijusi 

iesaistīta iepirkuma 

procedūras sagatavošanā 

saskaņā ar Likuma 22.panta 

trešo daļu, un to nevar novērst 

ar mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem, un Pretendents 

nevar pierādīt, ka tā vai ar to 

saistītās juridiskās personas 

dalība iepirkuma procedūras 

sagatavošanā neierobežo 

konkurenci. 

Pretendents norāda 

pieteikumā, ja tas ir bijis 

iesaistīts vai ar to saistīta 

juridiskā persona ir bijusi 

iesaistīta Nolikuma 

sagatavošanā saskaņā ar 

Likuma 22.panta trešo daļu un 

iesniedz apliecinājumu, ka 

nav tādu apstākļu, kas šim 

Pretendentam dotu jebkādas 

priekšrocības iepirkuma 

procedūrā, tādejādi 

ierobežojot konkurenci. 

Pretendents norāda 

pieteikumā, ja tas ir bijis 

iesaistīts vai ar to saistīta 

juridiskā persona ir bijusi 

iesaistīta Nolikuma 

sagatavošanā saskaņā ar 

Likuma 22.panta trešo daļu 

un iesniedz 

apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākļu, kas šim 

Pretendentam dotu 

jebkādas priekšrocības 

iepirkuma procedūrā, 

tādejādi ierobežojot 

konkurenci. 

3.2.6. Pretendents ar tādu 

kompetentās institūcijas 

lēmumu vai tiesas spriedumu, 

Sk.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības 
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kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīts par 

vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā 

horizontālā karteļa 

vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību 

pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas 

ietvaros Pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda vai 

samazinājusi naudas sodu, 

kad stājies spēkā attiecīgais 

tiesas spriedums vai 

prokurora priekšraksts par 

sodu, un no tā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši 12 

(divpadsmit) mēneši. 

Latvijas Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai 

persona. 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai. 

3.2.7. Pretendents ar kompetentās 

institūcijas lēmumu, 

prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, 

kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīts par 

vainīgu pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: 

a. vienas vai vairāku 

personu nodarbināšana, ja 

tām nav nepieciešamās 

darba atļaujas vai tās nav 

tiesīgas uzturēties Eiropas 

Savienības dalībvalstī, 

izņemot gadījumu, kad 

stājies spēkā attiecīgais 

tiesas spriedums vai 

prokurora priekšraksts par 

sodu, un no tā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši 3 (trīs) 

gadi; 

b. personas nodarbināšana 

bez rakstveida noslēgta darba 

līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā 

neiesniedzot par šo personu 

informatīvo deklarāciju par 

darbiniekiem, kas 

iesniedzama par personām, 

kuras uzsāk darbu, izņemot 

gadījumu, kad stājies spēkā 

Sk.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai 

persona. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai. 
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attiecīgais tiesas spriedums 

vai prokurora priekšraksts par 

sodu, un no tā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši 12 

(divpadsmit) mēneši. 

3.2.8. Pretendents ir sniedzis 

nepatiesu informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai 

vai vispār nav sniedzis 

pieprasīto informāciju. 

Dokumenti nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs pārliecināsies par šī 

izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību piedāvājuma 

izvērtēšanas laikā.  

 

Dokumenti nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs pārliecināsies par 

šī izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību 

piedāvājuma izvērtēšanas 

laikā.  

 

3.2.9. Uz personālsabiedrības 

biedru (ja Pretendents ir 

personālsabiedrība) vai 

piegādātāju apvienības 

dalībnieku (ja Pretendents ir 

piegādātāju apvienība) ir 

attiecināmi 3.2.1., 3.2.2., 

3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 

3.2.7., 3.2.8. punktos 

minētie izslēgšanas 

nosacījumi. 

Skat.3.2.1.-3.2.8.punktos 

norādīto. 

Skat.3.2.1.-3.2.8.punktos 

norādīto. 

3.2.10. Uz Pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura 

veicamo darbu vērtība ir 

vismaz 10% (desmit 

procenti) no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, 

ir attiecināmi 3.2.1., 3.2.2., 

3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 

3.2.7., 3.2.8. punktos 

minētie izslēgšanas 

nosacījumi. 

Skat.3.2.1.-3.2.8.punktos 

norādīto. 

Skat.3.2.1.-3.2.8.punktos 

norādīto. 

3.2.11. Uz Pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai 

Nolikumā noteiktajām 

prasībām, ir attiecināmi 

3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 

3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8. 

punktos minētie izslēgšanas 

nosacījumi. 

Skat.3.2.1.-3.2.8.punktos 

norādīto. 

Skat.3.2.1.-3.2.8.punktos 

norādīto. 

ATLASES NOTEIKUMI 

3.2.12. 

 

Par pretendentu var būt 

Latvijā vai ārvalstīs 

reģistrēts komersants, kurš 

saskaņā ar Latvijas 

Republikas likumu 

✓ Jāiesniedz 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 

izsniegtas licences 

elektroenerģijas 

✓ Jāiesniedz 

attiecīga profesionālā 

reģistra izsniegtas 

reģistrācijas apliecības 

kopija vai kompetentas 
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„Elektroenerģijas tirgus 

likums” ir tiesīgs 

nodarboties ar 

elektroenerģijas 

tirdzniecību Latvijas 

Republikas teritorijā. 

tirdzniecībai Latvijas 

Republikas teritorijā kopija. 

 

institūcijas izsniegtas 

licences, sertifikāta vai 

cita līdzvērtīga dokumenta 

kopiju, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti 

paredz profesionālo 

reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citus 

līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu.  

3.2.13. Līdz līguma noslēgšanai 

Pretendentam jābūt 

reģistrētam Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā.  

Personu apvienībai, ja tiks 

pieņemts lēmums par līguma 

slēgšanu ar personu 

apvienību, līdz līguma 

noslēgšanai būs jāreģistrējas 

Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs 

attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā, vai 

arī jānoslēdz sabiedrības 

līgums saskaņā ar 

Civillikuma ceturtās daļas 

“Saistību tiesības” 

sešpadsmito nodaļu 

“Sabiedrības līgums” ar tajā 

paredzētu sabiedrības biedru 

solidāro atbildību. 

✓ Jāiesniedz 

apliecinājums, ka Pretendents 

līdz līguma noslēgšanai 

reģistrēsies Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā.  

✓ Personu apvienībai, ja 

tiks pieņemts lēmums par 

līguma slēgšanu ar personu 

apvienību, līdz līguma 

noslēgšanai būs jāreģistrējas 

Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs 

attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā, vai 

arī jānoslēdz sabiedrības 

līgums saskaņā ar Civillikuma 

ceturtās daļas “Saistību 

tiesības” sešpadsmito nodaļu 

“Sabiedrības līgums” ar tajā 

paredzētu sabiedrības biedru 

solidāro atbildību. 

✓ Apliecinājums nav 

jāiesniedz, ja Pretendents 

(t.sk. personu apvienība) ir jau 

reģistrēts Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs 

attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā. 

✓ Jāiesniedz 

apliecinājums, ka 

Pretendents līdz līguma 

noslēgšanai reģistrēsies 

Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai 

ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā.  

✓ Personu apvienībai, 

ja tiks pieņemts lēmums par 

līguma slēgšanu ar personu 

apvienību, līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai būs 

jāreģistrējas Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās 

valsts normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā, vai arī 

jānoslēdz sabiedrības 

līgums saskaņā ar 

Civillikuma ceturtās daļas 

“Saistību tiesības” 

sešpadsmito nodaļu 

“Sabiedrības līgums” ar 

tajā paredzētu sabiedrības 

biedru solidāro atbildību. 

✓ Apliecinājums nav 

jāiesniedz, ja Pretendents 

(t.sk. personu apvienība) ir 

jau reģistrēts Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās 

valsts normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 

3.2.14. Pretendentam ir jābūt 

vismaz 3 (trīs) gadu (2015., 

2016., 2017. gads) 

pieredzei elektroenerģijas 

tirgošanā juridiskām 

personām Latvijas 

Republikā vai ārvalstīs.  

✓ Jāiesniedz 

apliecinājums, ka tam ir ne 

mazāk kā 3 (trīs) gadu 

pieredze elektroenerģijas 

tirgošanā. 

Apliecinājumam jāsatur 

ziņas par vismaz 3 (trīs) 

juridiskām personām, ar ko 

✓ Jāiesniedz 

apliecinājums, ka tam ir ne 

mazāk kā 3 (trīs) gadu 

pieredze elektroenerģijas 

tirgošanā. 

Apliecinājumam jāsatur 

ziņas par vismaz 3 (trīs) 

juridiskām personām, ar 
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ir noslēgti elektroenerģijas 

tirdzniecības līgumi, to 

kontaktpersonām un 

nodrošināto elektroenerģijas 

apjomu. 

 

ko ir noslēgti 

elektroenerģijas 

tirdzniecības līgumi, to 

kontaktpersonām un 

nodrošināto 

elektroenerģijas apjomu. 

 

3.2.15. Pieredze elektroenerģijas 

pārdošanā, nodrošinot 

vienam klientam: 

1. pārdotās 

elektroenerģijas apjomu 

gadā ne mazāk par 6 487 

549 kWh; 

2. sekojošu patēriņu 

mēnesī: 

2.1. viena laika zona – 670 

164 kWh; 

2.2. dienas zona – 2097 425 

kWh; 

2.3. nakts zona un nedēļas 

nogale – 2 801 324  kWh; 

2.4. maksimumstundu zona 

– 918 637 kWh. 
 

✓ Jāiesniedz 

apliecinājums, kurā jāietver 

ziņas par juridiskām 

personām, ar ko ir noslēgti 

elektroenerģijas 

tirdzniecības līgumi, to 

kontaktpersonām un 

jāpievieno klientu 

atsauksmes par spēju 

nodrošināt līgumā noteikto 

elektroenerģijas apjomu. 

✓ Jāiesniedz 

apliecinājums, kurā 

jāietver ziņas par 

juridiskām personām, ar 

ko ir noslēgti 

elektroenerģijas 

tirdzniecības līgumi, to 

kontaktpersonām un 

jāpievieno klientu 

atsauksmes par spēju 

nodrošināt līgumā 

noteikto elektroenerģijas 

apjomu. 

3.2.16. 

 

Pretendenta amatpersonai, 

kas parakstījusi 

piedāvājuma dokumentus, 

ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības. 

✓ Iesniedz spēkā esošu 

Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra izziņu 

kopiju par Pretendenta 

amatpersonām un paraksta 

tiesībām. 

✓ Iesniedz pilnvaru par 

tiesībām citai personai 

parakstīt piedāvājumu un 

vispārīgo vienošanos, ja to 

parakstīs šī pilnvarotā 

persona. 

✓ Iesniedz 

reģistrācijas valsts 

kompetentas iestādes, ja 

attiecīgie valsts normatīvie 

akti paredz šādu ziņu 

publisku reģistru, izdota 

izziņa, kas apliecina 

Pretendenta amatpersonas 

paraksta (pārstāvības) 

tiesības. 

✓ Iesniedz pilnvaru 

par tiesībām citai personai 

parakstīt piedāvājumu un 

vispārīgo vienošanos, ja to 

parakstīs šī pilnvarotā 

persona. 

3.2.17. Pretendenta rīcībā ir visi 

nepieciešamie tehniskie 

resursi savlaicīgai un 

kvalitatīvai līguma izpildei. 

✓ Iesniedz 

apliecinājumu, ka Pretendenta 

rīcībā ir visi nepieciešamie 

tehniskie resursi savlaicīgai 

un kvalitatīvai līguma 

izpildei. 

✓ Iesniedz 

apliecinājumu, ka 

Pretendenta rīcībā ir visi 

nepieciešamie tehniskie 

resursi savlaicīgai un 

kvalitatīvai līguma izpildei. 
 

 

3.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā Nolikumā noteiktajos gadījumos izsniedz 

Latvijas kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās 

izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus 
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mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku 

tā derīguma termiņu.  

3.4. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies 

iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu 

un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras 

iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 

par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 (desmit) % no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās 

dalībnieku. 

Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz 

visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs 

nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās 

datubāzēs.  

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas 

tīmekļavietnē https://ec/europa.eu/tools/espd?lang=lv.  

3.5. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, 

lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro 

sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek 

izskaidrota finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. 

3.7. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana: 

3.7.1. Ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks (ja Pretendents ir personu 

apvienība) atbilst Likuma 48.panta pirmās daļas 1.,  3., 4., 5., 6. vai 7.punktā  

minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā, un ja 

tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedzot 

skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu 

vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanās ar izmeklēšanas 

iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības 

pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu 

gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

3.7.2. Ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz 

Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 48.panta 

pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. 

3.7.3. Komisija izvērtē Pretendenta vai personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents 

ir personu apvienība) veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā 

noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. 

Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma jomas 

kompetentām institūcijām atzinumu par Pretendenta veikto pasākumu 

pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu 

novēršanai nākotnē. 

3.7.4. Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības 

atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu 

neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā. Ja veiktie 

pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no 

tālākās dalības iepirkumu procedūrā. 
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4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

8.6. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikumam pievienoto finanšu piedāvājuma 

formu (Nolikuma pielikums Nr.3) un tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1). 

8.7. 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. 

 

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

9.4. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, Pretendentu atlases dokumentu, finanšu 

piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar izraudzīto 

piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšana), Komisija veic 

slēgtās sēdēs. 

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

9.5.1. Pretendents neatbilst pretendentu atlases prasībām; 

9.5.2. Pretendenta piedāvājums neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Nolikuma prasībām. 

9.6. 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. 

9.7. 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. 

9.8. 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 (Nolikuma pielikums Nr.3). 

9.9. 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) 

+ 

(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/ 

 

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

Konkursa izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim. 
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10. LĪGUMA NOSACĪJUMI 

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

(Nolikuma pielikums Nr.4). 

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

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

 

 

11. PIELIKUMI 

11.4. Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi: 

11.4.1. Nolikuma pielikums Nr.1 –Tehniskā specifikācija uz 1 lpp.; 

11.4.2. Nolikuma pielikums Nr.2 –Pretendenta pieteikums uz 1 lpp.; 

11.4.3. Nolikuma pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.; 

11.4.4. Nolikuma pielikums Nr.4 – Līguma projekts uz 6 lpp.; 

11.4.5. Nolikuma pielikums Nr.5 – Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa 

uz 1 lpp. 
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Nolikuma pielikums Nr.1 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Liepājas SEZ pārvaldes plānotais* elektroenerģijas patēriņš un piegādes daudzums 1 (vienam) 

gadam: 

Uzskaites zonas Plānotais elektroenerģijas patēriņš 

(KWh) 

Viena laika zona 670 164 

Trīs laika zonas Dienas zona 2 097 425 

Maksimuma stundas zona 918 637 

Nakts zona un nedēļas nogale 2 801 324 

KOPĀ 6 487 550 

* faktiskais elektroenerģijas patēriņš var atšķirties līdz 20%. Pretendentam jānodrošina 

elektroenerģijas piegādes nepārtrauktība. 

 

Liepājas SEZ pārvaldes elektroenerģiju patērējošie objekti, pieslēguma veidi un uzskaites 

zonas: 

Objekta nosaukums 

Objekta 

Nr. Objekta adrese 

ATTĪRĪŠANAS 

IEKĀRTAS 234687 Ostas piestātne Nr.27, Liepāja, LV-3401, Latvija 

BERNĀTU BĀKA 250284 Bernāti, Nīcas pag. Nīcas nov., LV-3416, Latvija 

DZELZCEĻA PARKS 3553240 Pulvera iela 15/19, Liepāja, LV-3405, Latvija 

DZELZCEĻA 

PĀRBRAUKTUVE 3553257 

Oskara Kalpaka iela 115/121, Liepāja, LV-3405, 

Latvija 

OSTA 248542 Ziemas osta, Liepāja, LV-3401, Latvija 

OSTAS 

KAPTEIŅDIENESTS 248548 Vecā ostmala 59, Liepāja, LV-3401, Latvija 

PAPES BĀKA 248732 Pape, Rucavas pag. Rucavas nov., LV-3477, Latvija 

PĀRVALDE 234679 Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija 

SŪKNIS 246133 Pulvera iela 10, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS (DIENVIDU 

GARĀŽU) 243661 Oskara Kalpaka iela N/A, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS (ZIEMEĻU) 249130 Atmodas bulvāris N/A, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS DIENVIDU 

(SKOLA) 4004355 Oskara Kalpaka iela 125, Liepāja, LV-3405, Latvija 

TORNIS RADARU 246137 Oskara Kalpaka iela 119, Liepāja, LV-3401, Latvija 

VADLĪNIJA 

AIZMUGURĒJĀ 243665 Turaidas iela 8c, Liepāja, LV-3401, Latvija 
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Nolikuma pielikums Nr.2 

 

                                                                                                                2018.gada ___._________

    Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                             Fēniksa ielā 4, Liepājā  

LV-3401 

 

Pretendenta pieteikums 

dalībai iepirkuma procedūrā 

 

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkuma procedūrā “Elektroenerģijas 

iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas 

Nr.LSEZ2018/18/K. 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________ 

Banka ________________________________________________________________________ 

Bankas konts __________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs ,e-pasta adrese/ 

✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma procedūras 

dokumentiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, 

atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties 

iepirkuma procedūrā, pretenziju nav. 

✓ Apliecinām, ka piedāvājums ir ticis izstrādāts neatkarīgi.  

✓ Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

✓ Apliecinu, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu līgumu 

atbilstoši šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un apņemamies veikt iepirkumā 

paredzēto elektroenerģijas piegādi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

vajadzībām. 

✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību 

iesniegtā piedāvājuma sakarā.  

✓ Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

✓ Mēs akceptējam faktu, ka Pasūtītājam nav obligāti pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār 

kādu no saņemtajiem piedāvājumiem. 

✓ Apliecinu, ka attiecībā uz Pretendentu neattiecas neviens no Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās  izslēgšanas nosacījumiem. 

✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa. 

✓ Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) 

kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

          

_________________________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
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Nolikuma pielikums Nr.3 

2018.gada ___.________ 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                             Fēniksa ielā 4, Liepājā  

LV-3401 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

                                       /uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese/  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Pretendents piedāvā Pasūtītājam sekojošu elektroenerģijas cenu, kas: 

• neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko Pasūtītājs 

apmaksā saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma 

noteikumiem; 

• ietver balansēšanas pakalpojuma cenu; 

• ietver visus nodokļus un maksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

*vērtēšanas kritērijs 

Pasūtītājam pārsniedzot līdz 20% vai samazinot elektroenerģijas patēriņu līdz 20% no plānotā, 

atbilstoši laika zonai, tiks piemērotas piedāvājumā norādītās cenas. 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis ____________________________ ___________________________ 

(amats)   (paraksts, vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

Pieslēguma veids un laika zona Plānotais 

elektroenerģijas 

patēriņš 1 gada 

laikā (kWh) 

Cena bez PVN 

par 1 kWh 

(EUR/kWh) 

Summa bez PVN  

(EUR) 

Viena laika zona 670 164 

 

  

Trīs laika zonas Dienas zona 2 097 425   

Maksimuma stundas zona 918 637   

Nakts zona un nedēļas nogale 2 801 324   

 

Finanšu piedāvājums (līguma cena)*: 

 

PVN 21% 

 

 

Kopā ar PVN 21% 
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Nolikuma pielikums Nr.4 

Līguma projekta veidne 

 

 

LĪGUMS Nr.LSEZ2018/18/K 

par elektroenerģijas iegādi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām  

 

 

Liepājā                     2018. gada  ___. marta 

 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, 

nodokļu maksātāja  Nr.90000329402, tās <…> personā, kurš rīkojas pamatojoties uz <….> 

slēgšanu, turpmāk – LIETOTĀJS, 

 un  

<……> , <jur.adrse>, reģ. Nr. <…>, tās <…> personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – 

TIRGOTĀJS, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr.LSEZ2018/18/K, rezultātiem un 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. TIRGOTĀJS pārdod, un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju patēriņam LIETOTĀJA 

elektroenerģiju patērējošos objektos, kas noteikti šī LĪGUMA pielikumā Nr.1. 

Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un apstrādi 

un citas TIRGOTĀJA darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. 

1.2. Elektroenerģijas pārdošana neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali. 

1.3. Elektroenerģija tiek piegādāta saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1). 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM saskaņā ar LĪGUMU laikā no 

2017.gada +1.aprīļa līdz 2018.gada 31.martam, ievērojot LĪGUMA 2.2. punkta noteikumu. 

2.2. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM šī LĪGUMA ietvaros ar nosacījumu, 

ka spēkā ir sistēmas pakalpojumu līgums starp LIETOTĀJU un elektroenerģijas sistēmas 

operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises. 

 

3. ELEKTROENERĢIJAS CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju tiek noteikta: 

<…> EUR/kWh (bez PVN) viena laika zonā visu diennakti 

<…> EUR/kWh (bez PVN) dienas zonā, kas ir darba dienās laika periodā no plkst. 07.00 

līdz plkst. 08.00, no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un no plkst. 20.00 līdz plkst. 23.00; 

<…> EUR/kWh (bez PVN) maksimumstundu zonā, kas ir darba dienās laika periodā no 

plkst. 08.00 līdz plkst. 10.00 un no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00; 

         <…> EUR/kWh (bez PVN) nakts zonā, kas ir darba dienās laika periodā no plkst. 23.00 līdz 

plkst. 07.00 un sestdienā un svētdienā visu diennakti. 
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3.2. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par LIETOTĀJA faktiski patērēto 

elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

3.3. Elektroenerģijas cenā ir ietverti visi tiesību aktos noteiktie nodokļi, tai skaitā 

Elektroenerģijas nodoklis, un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

Elektroenerģijas nodoklis Līgumā noteiktajās cenās ir iecenots atbilstoši spēkā esošajai 

Elektroenerģijas nodokļa likmei Līguma slēgšanas brīdī. Līdz ar izmaiņām Elektroenerģijas 

nodokļa likmē Pusēm ir tiesības prasīt Līgumā atrunātās elektroenerģijas cenas identiskas 

izmaiņas. 

3.4. Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu 

tarifus, ko LIETOTĀJS apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas pakalpojumu līguma un šī 

LĪGUMA noteikumiem. 

3.5. TIRGOTĀJS sniedz LIETOTĀJAM balansēšanas pakalpojumu, un maksa par balansēšanas 

pakalpojumu ir ietverta elektroenerģijas cenā. 

3.6. Komercuzskaites mēraparātu lietošanas kārtība un ar to saistītie jautājumi tiek noteikti 

sistēmas pakalpojumu līgumā. Pēc sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas LIETOTĀJS 

informē TIRGOTĀJU par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību. 

3.7. Katra mēneša pirmajā datumā LIETOTĀJS nolasa komercuzskaites mēraparātu rādījumus– 

iepriekšējā mēneša patēriņu katrā komercuzskaites punktā un mēneša pirmajā darba dienā 

paziņo sistēmas operatoram vai TIRGOTĀJAM. 

3.8. Līdz kārtējā mēneša 10.datumam TIRGOTĀJS iesniedz LIETOTĀJAM rēķinu par 

iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju saskaņā ar komercuzskaites mēraparātu 

rādījumiem. PUSES vienojas, ka TIRGOTĀJS var iesniegt LIETOTĀJAM elektroniski 

sagatavotu rēķinu, nosūtot to uz e-pasta adresi: sabine@lsez.lv. TIRGOTĀJA izrakstītajos 

rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko 

apliecinājumu (autorizāciju). Rēķins tiks uzskatīts par iesniegtu nākamajā darba dienā pēc 

tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 

3.9. LIETOTĀJS samaksā rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc tā iesniegšanas. Rēķina 

apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas ieskaitīšanas diena 

TIRGOTĀJA bankas kontā. 

3.10. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu savlaicīgas nepaziņošanas gadījumā LIETOTĀJS 

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

mēnešu, vidējā patēriņa. Ja LIETOTĀJS ir apmaksājis rēķinu pēc iepriekšējo mēnešu vidējā 

patēriņa, tad TIRGOTĀJS pēc komercuzskaites mēraparātu rādījumu par faktisko patēriņu 

saņemšanas veic pārrēķinu. 

3.11. LIETOTĀJS nekavējoties informē TIRGOTĀJU, ja līdz kārtējā mēneša 10.datumam nav 

saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

3.12. Ja TIRGOTĀJS līdz kārtējā mēneša 15.datumam nav saņēmis paziņojumu no LIETOTĀJA 

par rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka LIETOTĀJS savlaicīgi saņēmis rēķinu un viņam 

nav pretenziju pret rēķinā norādītajiem datiem. 

 

4. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS 

 

4.1. PUSES apņemas ievērot Latvijas Republikas likuma „Elektroenerģijas tirgus likums”, 

Latvijas Republikas likuma „Enerģētikas likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

4.2. PUSES apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras PUSES 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 tiesību akti. 
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4.3. Elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt izslēgti no LĪGUMA tikai PUSĒM 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.  

4.4. Ja LIETOTĀJS vēlās pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav norādīti LĪGUMA 

Pielikumā Nr.1, LIETOTĀJS par to informē TIRGOTĀJU. Šādā gadījumā atsevišķa PUŠU 

rakstiska vienošanās par objekta iekļaušanu LĪGUMĀ pēc tam, kad TIRGOTĀJS ir saņēmis 

LIETOTĀJA paziņojumu, nav nepieciešama, taču var tikt noslēgta, ja līdz ar to mainās citi 

LĪGUMA noteikumi (cenas noteikšanas princips, LIETOTĀJA pērkamās elektroenerģijas 

apjoms u.c.). Attiecības ar sistēmas operatoru LIETOTĀJS risina atsevišķi. 

 

4.5. LIETOTĀJS apņemas: 

4.5.1. noslēgt līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem 

LĪGUMA Pielikumā Nr.1 norādītajos objektos, ja tāds līgums nav jau noslēgts; 

4.5.2. pilnā apjomā apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus LĪGUMA 3.8. punktā 

minētajā termiņā, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu 

TIRGOTĀJAM; 

4.5.3. 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; 

 

4.6. LIETOTĀJAM ir tiesības: 

4.6.1. saņemt no TIRGOTĀJA iegādāto elektroenerģiju nepārtraukti visā LĪGUMA 

darbības laikā; 

4.6.2. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4.6.3. saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM. 

 

4.7. TIRGOTĀJS apņemas: 

4.7.1. pārdot LIETOTĀJAM elektroenerģiju nepārtraukti visā LĪGUMA darbības laikā un 

par LĪGUMĀ noteikto cenu; 

4.7.2. LĪGUMA izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, 

kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises; 

4.7.3. LĪGUMĀ noteiktajā termiņā iesniegt LIETOTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī 

patērēto elektroenerģiju. 

 

4.8. TIRGOTĀJAM ir tiesības: 

4.8.1. elektroenerģijas tirdzniecību pārtraukt tikai stihiskas nelaimes, nepārvaramas varas 

rezultātā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsludinātas enerģētiskās krīzes 

ietvaros, kā arī pēc LĪGUMA laušanas saskaņā ar 9.punktu; 
4.8.2. pieprasīt no LIETOTĀJA avansa maksājumu 1 (viena) mēneša vidējā maksājuma 

apmērā šādos gadījumos: 

4.8.2.1. ja LIETOTĀJS ir nokavējis TIRGOTĀJA izrakstīta rēķina apmaksu; 

4.8.2.2. ja LIETOTĀJS tiesību aktos noteiktā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Apmaksas kavējuma gadījumā LIETOTĀJS par katru nokavēto apmaksas dienu maksā 

TIRGOTĀJAM līgumsodu 0.05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no laikā 

nesamaksātās summas. No saņemtajām summām TIRGOTĀJS vispirms dzēš līgumsodu (ja 
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tāds ir), parādu par patērēto elektroenerģiju (ja tāds ir) un atlikušo summu ieskaita kārtējā 

maksājuma veikšanai. 

5.2. Vainīgā PUSE ir atbildīga otrai PUSEI par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās PUSES 

vainas dēļ LĪGUMA neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai PUSEI. 

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. 

 

 

6. LIETOTĀJA SAISTĪBA AR SISTĒMAS OPERATORU 

 

6.1. Parakstot šo LĪGUMU, LIETOTĀJS deleģē TIRGOTĀJU LIETOTĀJA vārdā norēķināties 

ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, obligātā 

iepirkuma komponentēm. 

6.2. Parakstot šo LĪGUMU, LIETOTĀJS pilnvaro TIRGOTĀJU informēt sistēmas operatoru par 

šī LĪGUMA 6.1.punktā paredzēto deleģējumu. 

6.3. PUSES vienojas, ka maksa par LĪGUMA 6.1. punktā noteiktajiem pakalpojumiem tiek 

iekļauta LIETOTĀJA elektroenerģijas rēķinā un samaksu par LĪGUMA 6.1. punktā 

noteiktajiem pakalpojumiem LIETOTĀJS veic TIRGOTĀJAM vienlaicīgi ar apmaksu par 

elektroenerģiju, pamatojoties uz TIRGOTĀJA šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā 

izrakstītajiem rēķiniem. 

 

7. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

 

7.1. Visas pretenzijas un strīdus, kas var rasties LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi, par kuriem nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks 

izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – pēc 

LIETOTĀJA piekritības. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

8.1. PUSES nav atbildīgas par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSES nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk 

tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 5 (piecas) darba dienas, katrai PUSEI ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. Šādā 

gadījumā PUSES līdz LĪGUMA izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 

8.5. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 
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9. LĪGUMA LAUŠANA 

 

9.1. LIETOTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU jebkurā laikā līdz attiecīgā kalendārā mēneša 

5.datumam, rakstiski brīdinot TIRGOTĀJU, ka kalendārā mēneša pēdējā datumā līgums tiks 

izbeigts. 

9.2. TIRGOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot 

LIETOTĀJAM: 

9.2.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis LĪGUMA 2.2.punktā minētais sistēmas pakalpojumu 

līgums; 

9.2.2. ja LIETOTĀJS nav apmaksājis vairāk kā vienu no TIRGOTĀJA izrakstītajiem 

rēķiniem, un šāda saistību neizpilde turpinās 20 (divdesmit) darba dienas pēc tam, kad 

TIRGOTĀJS par to ir rakstiski brīdinājis LIETOTĀJU. 

9.3. Jebkurā no gadījumiem, kad PUSE atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 9.1. un/vai 

9.2. punktiem, LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par saņemto 

elektroenerģiju līdz LĪGUMA izbeigšanās brīdim. 

 

10. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

10.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA saistību 

izpildei. 

10.2. LĪGUMS var tikt papildināts ar pielikumiem pēc PUŠU rakstiskas savstarpējas vienošanās. 

Jebkurš LĪGUMA pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa. Visi papildinājumi un grozījumi 

LĪGUMA tekstā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas. 

10.3. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām, tai skaitā pielikums Nr.1 uz 

1 (vienas) lapas, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie LIETOTĀJA, bet otrs – pie 

TIRGOTĀJA. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

11. LĪGUMA PIELIKUMI 

 

Līguma pielikums Nr.1 – elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts - uz 1 lpp. 

 

 

 

12. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI: 

 

LIETOTĀJS: 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas  

pārvalde  

PVN reģ. Nr. LV90000329402 

Adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Banka: „Swedbank” AS 

Kods: HABALV22 

Konts: LV12HABA0001407037000 

TIRGOTĀJS: 

<….> 
 

PVN reģ. 

Adrese:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

  

 

 

          

              Jānis Lapiņš                                                                                
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Līguma pielikums Nr.1 
 

Elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts 

 

Objekta nosaukums 

Objekta 

Nr. Objekta adrese 

ATTĪRĪŠANAS 

IEKĀRTAS 234687 Ostas piestātne Nr.27, Liepāja, LV-3401, Latvija 

BERNĀTU BĀKA 250284 Bernāti, Nīcas pag. Nīcas nov., LV-3416, Latvija 

DZELZCEĻA PARKS 3553240 Pulvera iela 15/19, Liepāja, LV-3405, Latvija 

DZELZCEĻA 

PĀRBRAUKTUVE 3553257 Oskara Kalpaka iela 115/121, Liepāja, LV-3405, Latvija 

OSTA 248542 Ziemas osta, Liepāja, LV-3401, Latvija 

OSTAS 

KAPTEIŅDIENESTS 248548 Vecā ostmala 59, Liepāja, LV-3401, Latvija 

PAPES BĀKA 248732 Pape, Rucavas pag. Rucavas nov., LV-3477, Latvija 

PĀRVALDE 234679 Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija 

SŪKNIS 246133 Pulvera iela 10, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS (DIENVIDU 

GARĀŽU) 243661 Oskara Kalpaka iela N/A, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS (ZIEMEĻU) 249130 Atmodas bulvāris N/A, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS DIENVIDU 

(SKOLA) 4004355 Oskara Kalpaka iela 125, Liepāja, LV-3405, Latvija 

TORNIS RADARU 246137 Oskara Kalpaka iela 119, Liepāja, LV-3401, Latvija 

VADLĪNIJA 

AIZMUGURĒJĀ 243665 Turaidas iela 8c, Liepāja, LV-3401, Latvija 
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Nolikuma pielikums Nr.5 

 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Pasūtītāja nosaukums: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde 

reģistrācijas numurs: 90000329402 

Iepirkuma  procedūras nosaukums: „Elektroenerģijas iegāde Liepājas 

speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes vajadzībām” 

identifikācijas numurs:  

Piegādātāja nosaukums:   

reģistrācijas numurs:  

adrese:  

kontaktpersonas vārds un 

uzvārds: 

 

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 

nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats:  

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


