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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

1.1. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000329402 

Tālruņa numurs 63427605 

Faksa numurs 63480252 

E-pasta adrese lsez@lsez.lv 

Kontaktpersona  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes Juridiski administratīvās daļas 

Iepirkumu speciāliste Kristīne Alpēna; mob. 

tālruņa numurs 26106614; e-pasta adrese 

kristine.alpena@lsez.lv 

Kontaktpersona tehniskos jautājumos 

Liepājas SEZ pārvaldes tehniskā direktora 

vietnieks Egils Sveilis, tālr. 63422008, mob. 

tālr. 29499197, fakss 634 07710,         

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

Banka  AS “Swedbank”, HABALV22 

Bankas konts LV12HABA0001407037000 

 

1.2. Iepirkuma norisi nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izveidota 

iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija). 

1.3. Iepirkuma procedūra – atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas). 

1.4. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām 

prasībām un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto 

preču piegādi, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem. 

1.5. Piegādātājam ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.  

1.6. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas 

izvēles jānoformējas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības 

līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 

1.7. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens 

piegādātājs, neatkarīgi no tā, vai tas piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju 

apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS  

 

2.1. 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. 

2.2. Konkursa iepirkuma priekšmeta nomenklatūras (CPV) kods - 09310000-5.  

2.3. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 6.pielikums). 

2.4. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši - no 2020.gada 1.aprīļa līdz 

2021.gada 31.martam.  

2.5. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos 

elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes interneta mājas 

mailto:lsez@lsez.lv
mailto:kristine.alpena@lsez.lv
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lapā http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS e-konkursu apakšsistēmā 

(www.eis.gov.lv), kā arī iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem drukātā veidā 

bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Iepirkuma speciālista kabinetā 

(1.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2020.gada 6.marts no 

plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš vienojoties ar 

Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku. 

2.6. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus iepirkuma procedūras 

dokumentos. 

2.7. Ieinteresētajam piegādātājam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, 

papildus informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām tiks 

nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu. 

2.8. Piegādātājiem par iepirkuma procedūras dokumentiem sniegtā papildus informācija un 

iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Liepājas 

speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes interneta mājas lapā internetā http://www.liepaja-

sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv). 

2.9. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai attiecībā uz 

šo iepirkuma procedūru. Visa papildus informācija attiecībā uz šo iepirkuma procedūru 

(skaidrojumi, grozījumi un tml.) tiks publicēti Nolikuma 2.9.punktā norādītajās interneta 

vietnēs. 

2.10. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos ir 

iepirkuma procedūras dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša Pretendentiem. 

2.11. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pieprasīt Pasūtītājam sniegt 

papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

Pasūtītājs atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

2.12. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo iepirkuma procedūru, starp Pasūtītāju un 

Pretendentu notiek, sūtot to uz Nolikumā vai pieteikumos norādītajiem kontakta e-pasta 

adresi. Konkrēto informācijas nosūtīšanas veidu izvēlas tās nosūtītājs. 

2.13. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā arī, ņemot 

vērā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus. 

 

3. DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ. 

3.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu 

personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā sniegt iepirkuma procedūras 

dokumentos paredzētos pakalpojumus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām: 

3.1.1. Nav konstatēts, ka 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 (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts 

piecdesmit euro). 

3.1.2. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība un netiek veikta Pretendenta likvidācija. 

3.1.3. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai 

apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa. 

3.2.      Visas šī nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecas 

arī uz personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un uz Pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 

http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
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līguma vērtības, un uz visiem personu apvienības dalībniekiem (biedriem), ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība. 

3.3.      Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un 

persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām, netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma 

procedūrā un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents vai kāds no 

personu apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, neatbildīs iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, tai skaitā šī nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos 

noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā. 

 

4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS. 

4.1. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par iepirkuma 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”, paredzot solidāro atbildību sabiedrības 

biedriem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām balstās un kuri būs finansiāli 

atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi 

4.2. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par iepirkuma 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”, paredzot solidāro atbildību sabiedrības 

biedriem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām balstās un kuri būs finansiāli 

atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 

4.3. Pretendentam ir jābūt vismaz 3 (trīs) gadu (2017., 2018., 2019. gads) pieredzei 

elektroenerģijas tirgošanā juridiskām personām Latvijas Republikā vai ārvalstīs. 

Pieredze elektroenerģijas pārdošanā, nodrošinot vienam klientam:  

4.3.1. pārdotās elektroenerģijas apjomu gadā ne mazāk par 6 913 488 kWh; 

sekojošu patēriņu mēnesī: 

4.3.2. viena laika zona – 743 200 kWh; 

4.3.3. dienas zona – 2 156 317 kWh; 

4.3.4.  nakts zona un nedēļas nogale – 3 066 132  kWh; 

4.3.5. maksimumstundu zona – 947 839 kWh. 

4.4. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un 

darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā paredzēto degvielas piegādi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

4.5. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, 

tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
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prasībām. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta 

veidlapa, pieejama https://ec.europa.eu/tools/espd/filter).  

Pretendentam ir jāiekļauj Eiropas vienotā iepirkumu procedūras dokumenta III daļas D 

sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai 

līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” informāciju par Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmo un otro daļu. 

4.6. Pretendents (personu apvienības gadījumā katrs tās dalībnieks) var balstīties uz citas 

personas iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt personu, uz kuras iespējām Pretendents 

balstīsies iepirkuma līguma izpildē. Atbilstību prasībām attiecībā uz apgrozījumu ar 

apakšuzņēmēja palīdzību ir pieļaujams apliecināt tikai tad, ja apakšuzņēmējs līdz ar 

Pretendentu piekrīt uzņemties solidāru atbildību par līguma izpildi. Atbilstību prasībām 

attiecībā uz pieredzi ar apakšuzņēmēja palīdzību ir pieļaujams apliecināt tikai tad, ja 

attiecīgais apakšuzņēmējs līguma izpildē uzņemas veikt to iepirkuma sadaļu, ar kuru ir 

saistīta attiecīgā pieredzes prasība. 

4.7. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Pretendentam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 

jāreģistrējas elektroenerģijas tirgotāju reģistrā un Pretendentam jābūt spēkā esošai atļaujai 

(licencei) elektroenerģijas tirdzniecībai Latvijas Republikas teritorijā. 

4.8. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Pretendentam jābūt noslēgtam, spēkā esošam Sistēmas 

lietošanas līgumam ar sistēmas operatoru, t.sk. par elektroenerģijas piegādi līdz Pasūtītāja 

piegādes objektiem. 

 

5. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS.  

5.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājuma 

nodrošinājums noteikts 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Pretendents piedāvājuma 

nodrošinājumu garantē: 

5.1.1. Iesniedzot Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas 

sabiedrības polisi (kopā ar maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka veikts prēmijas 

maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā esošs), kurā obligāti jānorāda 

Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, 

piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi 

atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 5.4.punktā norādītajam, kā arī 

jānorāda, ka kredītiestādes izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības 

apdrošināšanas polise stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu 

kārtībā. 

5.1.2. Vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma 

uzdevumā norādot – “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, 

iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2020/51/K”.  

           Kredītiestādes izsniegtā garantija vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas 

polise kopā ar maksājuma uzdevumu par prēmijas maksājuma samaksu vai 

maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu 

Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.  

            Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma 

procedūras nolikumā noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots 

piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, vai ja iesniegtajam 

piedāvājuma nodrošinājumam tiks pievienoti kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības noteikumi, kas neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, tiks 
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uzskatīts par iepirkuma procedūras dokumentu prasībām neatbilstošu, un 

Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 

5.2. Piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 

sabiedrības polise tiks atsaukta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma: 

5.2.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

5.2.2. Visiem Pretendentiem, ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai 

pārtraukta. 

5.3. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā Pretendentam iepirkuma procedūrā uzvarējušam, 

piedāvājuma nodrošinājumu atmaksā vai kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 

sabiedrības apdrošināšanas polise tiks atsaukta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī gadījumā, ja beidzies piedāvājuma derīguma termiņš. 

5.4. Nodrošinājuma devējs izmaksās Pasūtītājam vai Pasūtītājs ieturēs Pretendenta iemaksāto  

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

5.4.1. Pretendents atsauc piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums. 

5.4.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta 

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

5.5. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas 

pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai. 

 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA. 

6.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 6.marts plkst.10:00 Liepājas 

speciālas ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Pasūtītāja 

Iepirkumu speciālista kabinetā, 1.stāvā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 

pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā 

minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja Iepirkumu speciālists uz 

piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku. 

6.2.   Jebkurš Piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) 

variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no 

dalības iepirkuma procedūrā. 

6.3.   Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu 

piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai 

grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi 

piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma “Piedāvājuma grozījumi” vai 

“Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas 

dalības iepirkuma procedūrā. 

6.4.   Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā 

un visu iepirkuma procedūras dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski 

saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis. 

6.5. Piedāvājumu atvēršana notiks 2020.gada 6.marts plkst.10.00, Liepājas speciālās 

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

Piedāvājumu atvēršana sanāksme ir atklāta. 

 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (NORĀDĪTAJĀ SECĪBĀ). 

7.1. Parakstīts un aizpildīts Pretendenta pieteikums (nolikuma 2.pielikums). 

7.2. Pretendenta,  personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

Pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, Pretendenta 
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norādītā apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no 

kopējās līguma vērtības, un visiem personu apvienības dalībnieku (biedru), ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība, paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka 

Pretendents atbilst visām šī nolikuma 3.1.punkta dalības nosacījumu prasībām. 

7.3. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendents līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai būs reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai 

ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība, ja tiks pieņemts 

lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās 

valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, vai arī tiks noslēgts sabiedrības līgums 

saskaņā ar Civillikuma ceturtās daļas “Saistību tiesības” sešpadsmito nodaļu “Sabiedrības 

līgums”, paredzot solidāro atbildību sabiedrības biedriem, uz kuru saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 

Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents (t.sk. personu apvienība) ir jau reģistrēts 

Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 

7.4. Apliecinājums, ka Pretendents ir noslēdzis, vai līdz iepirkuma līguma parakstīšanai tas 

noslēgs, sistēmas lietošanas līgumu ar sistēmas operatoru, par elektroenerģijas piegādi līdz 

Pasūtītāja piegādes objektiem. 

7.5. Apliecinājums, ka Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts vai uz 

līguma noslēgšanas brīdi tiks reģistrēts elektroenerģijas tirgotāju reģistrā un Pretendentam 

ir vai būs spēkā esoša atļauja (licence) elektroenerģijas tirdzniecībai Latvijas Republikas 

teritorijā. Līguma noslēgšanas brīdī jāiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu komisijas 

izsniegtās licences kopija par tiesībām veikt elektroenerģijas tirdzniecību. 

7.6. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šī iepirkuma nolikuma 4.3.punktā minētajam atbilstoša 

pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildei.  

Apliecinājumam jāpievieno: 

7.6.1. Apliecinājumam jāpievieno pieredzes saraksts saskaņā ar 3.pielikumu par pēdējiem 

3 (trīs) darbības gadiem. 

7.7. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju 

iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja 

apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma 4.pielikumu.  

7.8. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir 

pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto 

pakalpojumu un darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

7.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko 

paraksta visas personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas 

pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda: 

7.9.1. Personu apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks. 

7.9.2. Vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros 

tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības 

vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja 

personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā. 

7.9.3. Kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks 

katrs no personu apvienības dalībniekiem. 

7.9.4. Apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā personu apvienības 

dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām balstās, par 

iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri. 

Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar 

pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu. 
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7.10. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikumam pievienoto finanšu piedāvājuma 

formu (nolikuma 5.pielikums) un tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums). 

7.11. 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. 

7.12. Apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma 

dokumentu prasībām, ka līgumcenā iekļautas visas tās izmaksas, kas nepieciešamas 

pilnīgai pakalpojuma izpildei, kā arī izmaksas, kuras varēja un vajadzēja paredzēt, nodokļi 

(izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam. Līgumcena un 

izmaksu aprēķini jānorāda eiro bez PVN. 

7.13. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmetu, jābūt iekļautām 

veiktajos aprēķinos. Papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu 

piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie Iepirkuma līguma noslēgšanas un tā darbības laikā. 

 

8. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA. 

8.7. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais 

dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru 

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

dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka 

attiecīgais dokuments nav iesniegts. 

8.8. Pretendents atbild par iepirkuma procedūras dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot 

grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un 

skaidrojumus par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par 

drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var 

ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto 

saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt 

piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies 

un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var 

ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un 

aktivitātēm. 

8.9. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt 

skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

8.10. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras 

no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta 

tulkojums latviešu valodā.  

Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  

8.11. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta 

pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām 

pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno 

pilnvaras oriģināls vai tās kopija. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, 

kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).  

8.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības 

tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs 

tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu 
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apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus 

pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem 

(pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). 

8.13. Dokumentus, kas attiecas tikai uz personu, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai 

apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt 

iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, 

jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam 

pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta kopija. 

Šī punkta prasības arī jāievēro, apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu 

pareizību un dokumentu caurauklojumus. 

8.14. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā: 

✓ “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401”; 

✓ “Piedāvājums iepirkumam “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2020/51/K”, norādot 

kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi; 

✓ “Neatvērt līdz 2020.gada 6.martam plkst.10:00”. 

8.15. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam. 

8.16. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu,   

noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos 

izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.  

 

9. CITI NOTEIKUMI. 

9.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt iepirkuma procedūru, neradot nekādas saistības attiecībā pret 

Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja 

iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

9.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, 

ja tam ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, 

kuru intereses šādi tikušas skartas. 

9.9. Komisija atbilstoši nolikuma prasībām izvērtē Pretendentu atbilstību dalības nosacījumiem 

iepirkuma procedūrā, bet kvalifikāciju prasību izvērtēšanu un to atbilstību nolikuma 

prasībām veic tikai Pretendentam ar zemāko piedāvāto līgumcenu. 

9.10. Komisija piedāvājumus vērtē un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, pamatojoties tikai uz 

iesniegto dokumentu informāciju, kas iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu 

termiņam. 

9.11. 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. 

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

pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši elektroenerģijas cenas aprēķina algoritmam saskaņā 

ar Nolikuma 9.11.punktu un Finanšu piedāvājumu (nolikuma 5.pielikums). 

9.13. 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) 
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+ 

(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/ 

 

9.14. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro vai papildina informāciju par 

piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei 

un izvēlei. 

9.15. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildīs šīs 

iepirkuma procedūras dalības nosacījuma prasībām. 

9.16. Ja līdz lēmuma pieņemšanai par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību 

Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs iepirkuma procedūras 

dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt 

darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie 

dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un 

iepirkuma procedūras dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai 

nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un 

tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 

9.17. Komisija izvēlas kritērijiem atbilstošāko piedāvājumu no iepirkuma procedūrā 

neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem. 

9.18. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, 

aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena. 

9.19. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks 

piedāvājumu vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija 

izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

9.20. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu publiski 

pieejamajās datu bāzēs pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas 

pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro). Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 EUR 

(viens simts piecdesmit euro), Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta 

regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā 

tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas pēc 

analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā 

paredzēto.  

9.21. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā 

vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, 

ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts 
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maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs 

rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

devītajā daļā paredzēto.  

9.22. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo 

personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav 

noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto 

Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no 

dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. Kompetento institūciju izsniegtās 

izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, 

ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu 

kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu.  

9.23. Nolikuma 9.20.punktā minētā pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Ja attiecībā uz 

minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma 

izpildi, attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūrā, ja šis Pretendents 10 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma izsniegšanas 

vai nosūtīšanas dienas neveiks šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu. 

9.24. Piegādātāja personālu, kuru/-us Pretendents iesaistīs iepirkuma līguma izpildē, par kuru/-

iem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura/-u kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām 

prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas 

balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), 

uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā neatbilst attiecīgā iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. Pasūtītājs to izskatīs un izvērtēs 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

9.25. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Komisija pirms šāda 

piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt 

pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu 

paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai 

gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus 

apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

9.26. Ja pirms tam, kad tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, konstatēts, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu līgumcenas ir vienādas, nodrošinot 

vienlīdzības principu, tiks rīkota izloze. 

10. PIELIKUMI. 
 

Iepirkumu procedūras nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi: 
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✓ Tehniskā specifikācija (1.pielikums); 

✓ Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums); 

✓ Izpildīto darbu saraksta veidlapa (3.pielikums); 

✓ Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (4.pielikums); 

✓ Finanšu piedāvājuma veidlapa (5.pielikums); 

✓ Iepirkuma līguma projekts (6.pielikums); 

✓ Ieinteresēto piegādātāju kontaktinformācija (7.pielikums). 
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1.pielikums  

Tehniskā specifikācija  

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Liepājas SEZ pārvaldes plānotais* elektroenerģijas patēriņš un plānotais piegādes daudzums 12 

(divpadsmit) mēnešiem: 

Uzskaites zonas Plānotais elektroenerģijas patēriņš 

(KWh) 

Viena laika zona 743 200 

Trīs laika zonas Dienas zona 2 156 317 

Maksimuma stundas zona 947 839 

Nakts zona un nedēļas nogale 3 066 132 

KOPĀ  

*faktiskais elektroenerģijas patēriņš var atšķirties līdz 9% patēriņa pieaugumam un līdz 20% 

patēriņa samazinājums. Pretendentam jānodrošina elektroenerģijas piegādes nepārtrauktība. 

 

Liepājas SEZ pārvaldes elektroenerģiju patērējošie objekti. 

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 

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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2.pielikums 

Pretendenta pieteikuma veidlapa  

 

                                                                                                                2020.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.LSEZ2020/51/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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3.pielikums  

Izpildīto darbu saraksta veidlapa 

 

 

 

Izpildīto darbu saraksts 

 

Nr.  

p. k. 

Objekta nosaukums un adrese, 

pasūtījuma kopējās izmaksas 

EUR (neskaitot PVN) 

Pasūtītāja nosaukums, adrese, 

kontaktpersonas vārds un uzvārds, 

tālruņa numurs 

Piegādātās elektrības 

apjoms 
Piegādes periods (diena/mēnesis/gads) 

1 2 3 4 5 

  

 
   

  

 
   

  

 
   

 

 
 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
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4.pielikums 

Apakšuzņēmēju saraksta un  

apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas 

 

 

 

Apakšuzņēmēju saraksts 
 

Nr. 

p.k. 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas nr., juridiskā 

adrese, kontaktpersonas vārds 

un uzvārds, tālruņa numurs 

Apakšuzņēmējam  

nododamo darbu īss apraksts 

Apakšuzņēmējam 

nododamo  

darbu apjoms EUR  

(neskaitot PVN) 

Apakšuzņēmējam 

nododamo  

darbu apjoms % 

1 2 3 4 5 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)
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2020.gada ____.__________ 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401 

 

 

Apakšuzņēmēja apliecinājums 
 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecinām, ka esam 

informēti par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, iesniegs 

piedāvājumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr.90000329402, juridiskā adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, organizētajā iepirkuma procedūrā 

“Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.LSEZ2020/51/K, ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, apņemamies: 

- veikt šādus darbus: <īss veicamo darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo 

darbu sarakstā norādītajam>; 

- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu, 

darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, status) 
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5.pielikums 

Finanšu piedāvājuma veidlapa  

2020.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 (viena) 

gada laikā (kWh) 

Cena bez PVN 

par 1 (vienu) 

kWh 

(EUR/kWh) 

Summa bez PVN 

(EUR) 

Viena laika zona 743 200   

Trīs laika zonas Dienas zona 2 156 317   

Maksimuma stundas zona 947 839   

Nakts zona un nedēļas nogale 3 066 132   

 

Finanšu piedāvājums (līguma cena)*: 

 

PVN 21% 

 

 

Kopā ar PVN 21% 
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6.pielikums  

Līguma projekta veidne 

 

 
LĪGUMS 

Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām 

 

Liepājā                                                                                                 2020.gada  __._______ 

 

 

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

maksātāja Nr.900000329402, tās pārvaldnieka Jāņa Lapiņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Liepājas 

speciālas ekonomiskās zonas valdes 2020.gada __.___________ lēmumu Nr.____ “Par līguma 

“Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” slēgšanu”, turpmāk 

– LIETOTĀJS, no vienas puses 

un  

<komersanta nosaukums>, <juridiskā adrese>, <reģ. Nr.>, tās <vārds, uzvārds> personā, kurš 

darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – TIRGOTĀJS, no otras puses, abi kopā saukti PUSES, 

pamatojoties uz LIETOTĀJA  rīkotā Iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2020/51/K) rezultātiem un 

TIRGOTĀJA 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 elektroenerģiju patērējošo objektu sarakstu (1.pielikums). 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM saskaņā ar LĪGUMU laikā no 2020.gada 

1.aprīļa līdz 2021.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. 

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 
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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: inga@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. 

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: 
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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 3.9. 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.sadaļu; 

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. Pušu atbildība tiek regulēta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, 

Elektroenerģijas tirgus likumu, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumiem un citiem 

saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Līguma darbības laikā. 

5.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses 

vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, 

kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5.3. Ja LIETOTĀJS neievēro Līguma 3.9.apakšpunktā noteikto samaksas termiņu, TIRGOTĀJAM ir 

tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (procenta viena desmitā daļa) apmērā no 

savlaicīgi nesamaksātas summas, bez PVN, par katru nokavēto samaksas dienu. Saskaņā ar šo punktu 

aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit 

procentus) no kavētā maksājuma summas, bez PVN. 

5.4. Par Līgumā noteiktā pienākuma nodrošināt LIETOTĀJAM elektroenerģiju nepārtraukti pārkāpumu, 

LIETOTĀJAM ir tiesības pieprasīt no TIRGOTĀJA līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 

līgumcenas par katru gadījumu. 

5.5. 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. 

5.6. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas 

nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa, un ietver dienu, kurā 

saistība izpildīta. 

5.7.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma. 
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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 

 

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 vispārējās jurisdikcijas tiesā. Tiesas vieta – pēc 

LIETOTĀJA juridiskās adreses. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par LĪGUMA pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

LĪGUMA noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, 

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

ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei, ziņojumam pievienojot 

kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa LĪGUMĀ paredzēto saistību 

izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no LĪGUMA saistību izpildes.  

8.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā LĪGUMA darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu 

apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par LĪGUMA izbeigšanu. 

 

9. LĪGUMA LAUŠANA 

 

9.1. LIETOTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU ar TIRGOTĀJU vienpusēji pēc savas iniciatīvas, 

nemaksājot TIRGOTĀJAM līgumsodu jebkurā laikā līdz attiecīgā kalendārā mēneša 5.datumam, 

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

9.2. LIETOTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, nemaksājot TIRGOTĀJAM līgumsodu 

jebkurā laikā par to rakstveidā informējot TIRGOTĀJU, ja TIRGOTĀJAM vai tā valdes vai padomes 

loceklim, patieso labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt TIRGOTĀJU darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, 

tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai 

prokūristam, ja TIRGOTĀJS ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē LĪGUMA izpildi. 

9.3. LIETOTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, nemaksājot TIRGOTĀJAM līgumsodu 

jebkurā laikā par to rakstveidā informējot TIRGOTĀJU, ja pret TIRGOTĀJU uzsākts 

maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

9.4. TIRGOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot LIETOTĀJAM: 

9.4.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis LĪGUMA 2.2.punktā minētais sistēmas pakalpojumu līgums; 

9.4.2. 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. 
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9.5. 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. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

11.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei savu darbinieku peronas datus, tad 

Puse, kura nodod personas datus ir atbildīga par nodoto personas datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga 

nodot datus otrai Pusei. Puses apstrādā datus Līguma noslēgšanai un/vai izpildei, Pušu pienākumu 

izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Pušu tiesisko interešu ievērošanai. 

11.2. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto darbinieku 

informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par viņu kā datu 

subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. 

Puse, kura nodod otrai Pusei personu datus apstrādei , atbild par attiecīgā darbinieka personas datu 

apstrādes tiesiskā pamata nodrošinājumu. 

11.3. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nodotos personas datus, Puses ievēro Vispārējo datu 

aizsardzības regulu , ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas 

nepieciešami personas datu apstrādes drošībai, kā arī paziņo viena otrai par jebkādu personas datu 

pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma apjom, veiktos 

vai plānotos pasākumus , lai novērstu negatīvās sekas. 

 

11.4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personā bez otras Puses piekrišanas Līguma izpildes 

gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta Līguma izpildes 

nodrošināšanai Puses sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citos gadījumos, kad 

informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti. 

11.5. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos 

apstrādāt. 

 

12. LĪGUMA PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr.1 – elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts (uz 1 lpp.). 

 

13. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI: 

  

 Lietotājs Tirgotājs 

 Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvalde 

 

Nodokļu maksātāja 

reģ. numurs  
9000329402 

 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja,  

LV-3401 

 

Bankas nosaukums AS “Swedbank”  

Bankas kods HABALV22 
 

Bankas konta Nr. LV12HABA0001407037000 
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1.pielikums 

pie līguma  par elektroenerģijas iegādi Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām 

 

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 

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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7.pielikums 

Ieinteresēto piegādātāju kontaktinformācija  

 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


