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SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

“JŪRMALAS GAISMA” 
Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 

Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 

Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 

e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 

 

 

Jūrmala 

29.03.2017 

Nr.1/5-152 

 

Visiem iespējamiem pretendentiem 

 

 

Par iepirkumu uzņēmuma vajadzībām ar 

ID Nr. - JG 2017/01 

 

SIA „Jūrmalas gaisma” Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izsludina atklātu 

konkursu par Elektroenerģijas piegādi, CPV klasifikatora kods 09310000-5. 

Piedāvājums iesniedzams tikai par visu iepirkuma apjomu. 

Pretendenti apņemas sekot iespējamai papildus informācijai par iepirkumu pasūtītāja 

mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv, sadaļā „Iepirkumi”. 

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas piegāde, kas ietver elektroenerģijas pārdošanu 

lietotājiem, balansēšanas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un apstrādi un 

citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību un kas izpildāma saskaņā ar prasībām, 

kas noteiktas šajā nolikumā (turpmāk tekstā „Nolikums”) un tam pievienotajos pielikumos. 

Iepirkuma priekšmeta cena neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali, obligātā iepirkuma 

komponentes. 

Iepirkuma priekšmeta raksturojums noteikts Nolikuma tehniskajās specifikācijās 

(Pielikums Nr.3).  

Līguma izpildes termiņš – 36 mēnešus no līguma spēkā stāšanās brīža.  

Līguma izpildes vieta – Jūrmalas pilsētā esošie objekti (Pielikums Nr.1) 

 

1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

 

1.1.Pretendenti savus piedāvājumus, kas ir noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām un tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, 

iesniedz līdz 2017. gada 15.maijam plkst. 10:00 Jūrmalā, Jomas ielā 28, SIA „Jūrmalas 

gaisma” 3. stāvā biroja administratorei vai atsūta pa pastu. Uz aploksnes jābūt norādei: 

SIA „Jūrmalas gaisma” – atklātam konkursam 

Elektroenerģijas piegāde ID Nr. – JG 2017/01 

Neatvērt līdz 2017. gada 15.maijam plkst. 10:00 

 

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz ar pasta starpniecību, sūtījumam jābūt nogādātam 

norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā 

termiņa, netiks reģistrēti un vērtēti, un tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam.  

 

2. Komunikācija starp pasūtītāju un Pretendentiem. 

 

2.1.Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu vai uzdodot jautājumu attiecībā uz iepirkumu un 

Pasūtītājs, to reģistrējot, vienlaikus izsaka savu vēlmi un gatavību tam, ka turpmākā savstarpējā 

saziņa sakarā ar šo iepirkumu, var notikt ar elektroniskā pasta starpniecību, neizmantojot drošu 
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elektronisko parakstu. Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā 

darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Pasūtītājs negarantē sarakstes saņemšanu no pretendentiem, ja tie 

saziņai izmanto sūtītāja adresi ar publisko e-pasta sistēmu domēna vārdu. 

 

3. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana 

 

3.1.Sākot ar šīs iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi, visi ieinteresētie piegādātāji var 

iepazīties ar atklātā konkursa nolikumu un tā pielikumiem SIA „Jūrmalas gaisma” mājaslapā – 

www.jurmalasgaisma.lv, vai iepazīties uz vietas Jūrmalā, Jomas ielā 28, trešajā stāvā biroja 

administrācijā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sākot ar dienu, kad atklāta konkursa 

nolikums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, līdz piedāvājumu 

atvēršanas brīdim. Ja kāds ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras 

dokumentus drukātā veidā, tad tie tiek izsniegti triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo 

dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš 
 

4.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, un tas ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma 

līguma slēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa Nolikumā noteiktās 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

4.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu minētajā termiņā nevar noslēgt, pasūtītājs var 

rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt 

pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski tas paziņo pasūtītājam. 

 

5. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, tā veids un samaksas kārtība 

5.1.Nodrošinājums nav paredzēts. 

 

6. Dokumentu noformēšana  

 

6.1.Visi šajā nolikumā minētie dokumenti jāiesniedz nolikuma 7.nodaļā minētajā secībā tiem jābūt 

sanumurētiem, ar titullapu un pievienotu satura rādītāju, piedāvājumā iekļautajiem 

dokumentiem jābūt cauršūtiem, caurauklojot lapas (auklu gali jāpārlīmē, uz uzlīmes jānorāda 

lapu skaits un tā jāapzīmogo un jāparaksta). 

6.2.Pretendents dokumentiem pievieno piedāvājuma tehniskā un finanšu piedāvājumu kopijas 

elektroniskā veidā (CD, USB zibatmiņa) MS Word un/vai MS Excel failu veidā. Elektroniskjā 

versijā ietilpstošie faili, kā arī to elementi nedrīkst būt aizsargāti ar parolēm. Atšķirību 

gadījumā starp drukātajām un elektroniskajām versijām par patieso tiek uzskatīta drukātā 

versija.  

6.3.Pretendentam sagatavojot dokumentus, dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, tie 

jāsagatavo saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un saskaņā ar 2010. gada 28. 

septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” noteikto kārtību.  

6.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā valodā sagatavotajiem un iesniegtajiem 

dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

6.5. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai, aploksnes otrā pusē 

jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, telefons un kontaktpersona.  

6.6.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

Pretendentam tehniskais un finanšu piedāvājumi jāsagatavo saskaņā ar šajā uzaicinājumā 

pievienotajām piedāvājuma formām (4.un 5.pielikumos). 

6.7. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt parakstītam. 

http://www.jurmalasgaisma.lv/
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7. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs 
 

7.1.Pretendenta pieteikumus dalībai iepirkumā (2. Pielikums) 

7.2.Kvalifikācijas dokumenti: 

7.2.1. LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas ārvalsts kompetentas iestādes izdota dokumenta par  

komersanta reģistrāciju apliecināta kopija.  

7.2.2. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties 

saistības Pretendenta vārdā: 

▪ Personām ar pārstāvniecības tiesībām – Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas apliecināta kopija; 

▪ Personu ar pārstāvniecības tiesībām pilnvarotām personām - Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas 

apliecināta kopija, kuram pievienota pilnvara; 

▪ Vairāku pakāpju pilnvarojuma gadījumā – Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas apliecināta kopija un visas 

pilnvaras. 

Jebkurā gadījumā jābūt izsekojamai pilnvarojuma hierarhijai. Komisija nepārbaudīs 

piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvniecības tiesības publiski pieejamos reģistros. 

Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un 

atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

7.2.3. Pretendenta informācija par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas 

dienas sniegto vismaz 2 (divus) iepirkumu priekšmetam līdzvērtīgas piegādes 

elektroenerģijas piegādes jomā un apmērā. (6.pielikums). 

7.2.4. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no Pasūtītājiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas, kas apliecina Pretendenta veikto preču piegādes 

savlaicīgu izpildi un labo kvalitāti, kas norādīti veikto piegāžu sarakstā (6.pielikums). 

7.2.5. Dokuments, kurš apliecina elektroenerģijas ražošanā izmantoto atjaunojamo energoresursu 

līmeni (%). 

7.2.6. Izraksts no spēkā esoša līguma ar A/S „Sadales tīkls” par elektroenerģijas piegādi līdz 

Pasūtītāja piegādes adresēm, no kura izslēgtas ar komercnoslēpumu saistītas sadaļas. 

7.2.7. Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības licences Latvijas Republikas teritorijā apliecināta 

kopija. 

7.2.8. Attiecībā uz Apakšuzņēmēju piesaisti: 

7.2.8.1.Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē neplāno iesaistīt apakšuzņēmēju/us kura/u 

veicamo darbu apjoms iepirkuma līguma ietvaros pārsniegs 10 procentus no kopējā 

iepirkuma līguma apjoma - apliecinājums tam. 

7.2.8.2.Ja Pretendents plāno līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmēju/us, kura/u veicamo darbu 

apjoms iepirkuma līguma ietvaros pārsniegs 10 procentus no kopējā iepirkuma līguma 

apjoma – Pasūtītāja un apakšuzņēmēja/u līguma vai nodomu līguma par sadarbību konkrētā 

darba izpildē, kopija, kura ietver informāciju par to, kuru no līguma daļām Pretendents 

plāno nodot Apakšuzņēmējam/iem, ar norādi, kādus pakalpojumus norādītais/ie 

apakšuzņēmējs/i sniegs, no kuras izslēgtas ar komercnoslēpumu saistītas sadaļas. 

7.2.9. Attiecībā uz piegādātāju apvienību: 

7.2.9.1.Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, (turpmāk tekstā arī – Pretendents) 

Nolikuma 5.pielikumā „Finanšu piedāvājums”, jānorāda visus apvienības dalībniekus. 

7.2.9.2.Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par 

dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu 

(apjoms procentos no līgumcenas) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt 

piedāvājumu. 

7.2.9.3.Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma 

līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. 
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– 2280.pantos noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek 

uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar 

personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. 

  

7.3.Tehniskais piedāvājums, kuru sagatavo saskaņā ar šī konkursa Nolikuma tehniskajās 

specifikācijās noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā 

piedāvājuma formai (4.pielikums). 

7.4.Finanšu piedāvājums, kuru iesniedz atbilstoši šī konkursa Nolikumam pievienotajai formai (5. 

pielikums). Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

8. Piedāvājumu atvēršana 

 

8.1.Komisija, atver Pretendentu iesniegtos piedāvājumus 2017. gada 15.maijā plkst.10:00 Jūrmalā, 

Jomas ielā 28, trešajā stāvā SIA “Jūrmalas gaisma” valdes locekļa kabinetā. 

8.2.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

8.3.Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo 

Komisijas sastāvu. Komisijas priekšsēdētājs informē par apliecinājumiem, ka komisijas 

locekļiem nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš/a ir ieinteresēts/a konkrēta 

Pretendenta izvēlē vai darbībā. 

8.4.Pēc Komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts piedāvājumus iesniegušo Pretendentu saraksts. 

8.5.Pēc saraksta nolasīšanas Pretendenta – juridiskās personas pārstāvji paziņo Pretendenta 

nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas 

apliecina tiesības piedāvājumu atvēršanas sanāksmē pārstāvēt Pretendentu. Pretendentu 

pārstāvjiem jāņem vērā tas, ka Komisija piedāvājumu atvēršanas sapulces laikā nepieslēgsies 

publiski pieejamām datu bāzēm, lai tādā veidā pārliecinātos par Pretendentu pārstāvju 

pārstāvniecības tiesībām. Pretendentu pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas 

lapā, kur norāda Pretendentu nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. 

Pretendentu pārstāvji papildus minētajām ziņām norāda arī savu vārdu, uzvārdu un amatu. 

8.6.Komisija atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, un Komisijas priekšsēdētājs 

nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.  

8.7.Komisijas protokolētāja novērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma 

ārējā (aploksne, informācija uz tās, zīmogi, satura nepieejamība pirms noteiktā laika) prasībām, 

kā arī fiksē Pretendentu piedāvātās cenas. 

8.8.Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 8.6. punktā minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie 

Komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu. 

8.9.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

 

9. Piedāvājumu vērtēšana 
 

9.1.Iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude notiek piecos posmos: 

9.1.1. Attiecībā uz piedāvājumiem, kuri ir iesniegti nolikumā minētajā termiņā un atbilst nolikumā 

noteiktajām piedāvājuma ārējā noformējuma prasībām, Komisija veic pretendentu iesniegto 

dokumentu atbilstības pārbaudi atbilstoši uzaicinājumā minētajām dokumentu sastāva un 

noformēšanas prasībām, vērtē pretendenta kvalifikācijas dokumentus. 

9.1.2. Komisija pārbauda pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību pasūtītāja tehniskajām 

specifikācijām. 

9.1.3. Komisija pārbauda pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību pasūtītāja prasībām, kā arī to, 

vai finanšu piedāvājums nesatur aritmētiskas kļūdas. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tās 

tiek izlabotas, par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo 

pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem 

vērā labojumus. 

9.1.4. No piedāvājumiem, kas atbilst iepriekš izvirzītajām prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu rēķinot četras zīmes aiz komata, ja šie rādītāji būs identiski - 
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izvēlēsies piedāvājumu, kura iesniedzējs gada laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas dienas 

budžetā veicis lielākas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

Nr. Kritēriji Maksimālais iegūstamais punktu 

skaits (maksimālā skaitliskā 

vērtība) 

1. Pretendenta piedāvātā nosacītā cena 

Elektroenerģijas 1Mwh nosacītā cena tiks aprēķināta 

pēc formulas: 

Nosacītā cena = DZ x 0,307 + NZ x 0,645 + VLZ x 

0,048 

kur  

DZ - elektroenerģijas cena dienas zonā (EUR/MWh) 

NZ - elektroenerģijas cena nakts zonā (EUR/MWh) 

VLZ - elektroenerģijas cena viena laika zonā 

(EUR/MWh) 
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Pretendenta piedāvātās elektroenerģijas ražošanā 

izmantoto atjaunojamo energoresursu līmenis: 

• 0-10% 

• 11-20% 

• 21-30% 

• 31-40% 

• 41-50% 

• virs 50% 

10 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Rēķina apmaksas datums mēnesī pēc 

elektroenerģijas piegādes atskaites perioda 

beigām:  

• 11.-15. datums; 

• 16.-20. datums; 

• 21.-30. datums; 
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Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu aprēķina pēc formulas: 

PN1...n = CP1...n + ΣK, kur 

PN1...n = katra Pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums, 

CP1...n = katra Pretendenta piedāvātās cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru KOMISIJA 

aprēķina saskaņā ar formulu: 

 C = Czc : Cpc x N, kur 

 Czc = viszemākā 1Mwh nosacītā piedāvātā cena, 

 Cpc = vērtējamā 1Mwh nosacītā piedāvājuma cena, 

 N = cenas kritērija maksimālā iegūstamā skaitliskā vērtība. 

ΣK= vērtējumu par kritērijiem 2 un 3 summa. 

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tā pretendenta piedāvājums, kurš ieguvis 

visaugstāko skaitlisko punktu novērtējumu. 

 

9.1.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija veic 

pārbaudi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 42. panta kārtībā, tai skaitā, 

izmantojot šī panta otrajā daļā uzskaitītos izslēgšanas kritērijus. Iegūto informāciju 

pasūtītājs vērtē un izmanto PIL noteiktajā kārtībā. 
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9.2.Jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendenta papildus 

informāciju, nosakot termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas 

pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas 

ir iekļauti piedāvājumā. 

 

9.3.Pretendentu piedāvājumi, kuri kādā no vērtēšanas posmiem tiek atzīti par neatbilstošiem 

iepirkuma nolikuma prasībām, turpmākajās kārtās vairs netiek vērtēti. 

 

9.4.Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir izslēdzams no iepirkuma 

procedūras, balstoties uz PIL 42. pantā minētajiem apstākļiem, Komisija attiecībā uz tiem 

pārbauda Pretendentu ar nākošo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc iepirkumu 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

10. Pretendentu informēšana, līguma slēgšana. 

 

10.1. Komisija informē pretendentus PIL 37. panta kārtībā. 

10.2. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkumu Komisijas izraudzīto pretendentu. 

10.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pārbauda 

atbilstoši PIL 42. pantam Pretendentu ar nākošo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai 

pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

11. Pretendenta tiesības un pienākumi. 

 

11.1. Katrs Pretendents par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.  

11.2. Iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apliecina savu piekrišanu šī 

nolikuma noteikumiem un izvirzītajām prasībām, tai skaitā, Līguma projektam. 

11.3. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

11.4. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. 

11.5. Pretendentu atlases visu prasību izpilde ir obligāta. 

 

12. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

 

12.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma 

procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norises tiesiskumu. 

12.2. Komisija nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām ar šo Nolikumu iepazīties, 

sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. 

12.3. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, konkursa Nolikumu, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai 

Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

12.5. Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt 

ekspertus. 

 

Iepirkuma nolikums pieejams pasūtītāja mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv.  

Papildus informāciju par iepirkumu iespējams saņemt pie Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Jura 

Pīrāga, tālrunis 67762551 

 

Pielikumā: 

1. Elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts; 
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2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa); 

3. Tehniskās specifikācijas; 

4. Tehniskā piedāvājuma forma; 

5. Finanšu piedāvājuma forma; 

6. Pretendenta veikto līdzīgu preču piegādes saraksta forma; 

7. Publiskā piegādes līguma projekts.
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1.pielikums 

Atklātā konkursa Nolikumam 

„Elektroenerģijas piegāde” 

ID Nr. - JG 2017/01 

Elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts 

 

N. p. k. Objekta adrese, nosaukums 

1 "Dubulti 2802", Jūrmala / SK-198 

2 "Dzimtenes iela 0606", Jūrmala / TUALETE-KONTEINERS 

3 "Dzintari 3511", Jūrmala / SK-184 

4 "Dzintari 5104", Jūrmala / SK-183 

5 "Jaunķemeri 0201", Jūrmala / TUALETE 

6 "Jaunķemeri 0306", Jūrmala / LUKSOFORS 

7 "Jaunķemeri 0306", Jūrmala / IELU APGAISMOJUMS 

8 "Jaunķemeru ceļš 1901", Jūrmala / SK-254 

9 "Kāpu iela 1405", Jūrmala / TUALETE 

10 "Kaugurciems 1225", Jūrmala / IELU APGAISMOJUMS 

11 "Kaugurciems 3917", Jūrmala / LUKSOFORS 

12 "Kļavu iela 1213", Jūrmala / TUALETE 

13 "Lielupe 4208", Jūrmala / SK-163 

14 "Melluži 3014", Jūrmala / SK-195 

15 "Pumpuri 1809", Jūrmala / SK-196 

16 "Pumpuri 1809", Jūrmala / LUKSOFORS-13 

17 "Skolas iela 3607", Jūrmala / LUKSOFORS 

18 "Sloka 2314", Jūrmala / SK-213 

19 "Slokas iela 3743", Jūrmala / SK-621 

20 "Vaivari 1109", Jūrmala / SK-153 

21 Artilērijas iela 14, Jūrmala / SK-244A 

22 Asaru prospekts 23/25 k-1, Jūrmala / SK-141 

23 Asaru prospekts 61, Jūrmala / LUKSOFORS 

24 Aveņu iela 15, Jūrmala / SK-129 

25 Babītes iela 5A, Jūrmala / SK-81 

26 Baznīcas iela 4 k-2, Jūrmala / SK-190 

27 Baznīcas iela 13, Jūrmala / LUKSOFORS-7 

28 Baznīcas iela 17 k-1, Jūrmala / SK-118 

29 Bišu iela 7A, Jūrmala / SK-261A 

30 Bišu iela 20, Jūrmala / SK-261B 

31 Brikšķu iela 1, Jūrmala / LUKSOFORS 

32 Bulduri 5001, Jūrmala / SK-143 

33 Bulduru prospekts 29 k-5, Jūrmala / SK-69 

34 Bulduru prospekts 89, Jūrmala / SK-86 

35 Bulduru prospekts 107, Jūrmala / SK-167 

36 Bulduru prospekts 125, Jūrmala / SK-168 

37 Ceriņu iela 9, Jūrmala / SK-169 

38 Cīruļu iela 47A, Jūrmala / SK-212 

39 Cīruļu iela 111, Jūrmala / SK-257 

40 Dārzkopības iela 7, Jūrmala / SK-147B 

41 Dārzkopības iela 7, Jūrmala / SK-147A 
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42 Dārzkopības iela 19 k-1, Jūrmala / SK-97 

43 Dubultu prospekts 2, Jūrmala / IELU APGAISMOJUMS 

44 Dzintari 0103, Jūrmala / SK-188 

45 Dzintari 1510, Jūrmala / PARKA APGAISMOJUMS 

46 Dzintari 2010, Jūrmala / SK-79 

47 Dzintaru prospekts 24 k-3, Jūrmala / SK-77 

48 Dzintaru prospekts 64 k-1, Jūrmala / SK-151 

49 Edinburgas prospekts 27A, Jūrmala / SK-135 

50 Edinburgas prospekts 75, Jūrmala / SK-162 

51 Edinburgas prospekts Ludzas ielas krustojums, Jūrmala / SK-126 

52 Emīla Dārziņa iela 1, Jūrmala / SK-205 

53 Emīla Dārziņa iela 26, Jūrmala / TUALETE 

54 Emīla Dārziņa iela 30, Jūrmala / SK-200 

55 Emīlijas iela 8, Jūrmala / SK-124 

56 Ērgļu iela 4A, Jūrmala / TERITORIJAS APGAISMOJUMS 

57 Friča Brīvzemnieka iela 3, Jūrmala / SK-121 

58 Garkalnes iela 1, Jūrmala / SK-221 

59 Irbju iela 27, Jūrmala / TUALETE-KONTEINERS 

60 Jaunedinburgas iela -, Jūrmala / SK-44 

61 Jāņa Pliekšāna iela 13 k-50, Jūrmala / SK-110 

62 Jāņa Pliekšāna iela 84A, Jūrmala / SK-92 

63 Jāņa Rozentāla iela 1A, Jūrmala / SK-206 

64 Jēkabpils iela 20A, Jūrmala / SK-243 

65 Jomas iela 10, Jūrmala / LUKSOFORS 

66 Jomas iela 10, Jūrmala / SK-191 

67 Jomas iela 27, Jūrmala / LUKSOFORS 

68 Jomas iela 30, Jūrmala / SK-117B 

69 Jomas iela 47/49, Jūrmala / SK-91 

70 Jūras iela 40A, Jūrmala / SK-85 

71 Jūras iela 57, Jūrmala / SK-160B 

72 Jūras iela 57 k-1, Jūrmala / SK-160A 

73 Kapteiņa Zolta iela 120A, Jūrmala / LUKSOFORS 

74 Kaudzīšu iela 32, Jūrmala / SK-164 

75 Kaugurciema iela 45, Jūrmala / SK-226 

76 Kauguri 0717, Jūrmala / SK-231 

77 Kauguri 0804, Jūrmala / SK-204 

78 Kauguri 1105, Jūrmala / SK-219 

79 Kauguri 1822, Jūrmala / SK-208 

80 Kauguri 3114, Jūrmala / SK-202 

81 Kauguru iela 3 k-6, Jūrmala / SK-123 

82 Konkordijas iela 62A, Jūrmala / SK-192 

83 Krišjāņa Barona iela 30, Jūrmala / LUKSOFORS 

84 Kurzemes iela 8, Jūrmala / SK-269 

85 Lāčplēša iela 5A, Jūrmala / SK-216 

86 Leona Paegles iela 20 k-2, Jūrmala / SK-222 

87 Lielais prospekts 1, Jūrmala / SK-193 

88 Mastu iela -Vikingu, Jūrmala / SK-104 

89 Melluži 5433, Jūrmala / SK-146 
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90 Mellužu prospekts 6, Jūrmala / STRŪKLAKA 

91 Mellužu prospekts 18, Jūrmala / LUKSOFORS 

92 Meža prospekts 18, Jūrmala / SK-194 

93 Meža prospekts 27 k-1, Jūrmala / SK-73 

94 Meža prospekts 36, Jūrmala / SK-62 

95 Meža prospekts 49, Jūrmala / SK-102 

96 Meža prospekts 58B, Jūrmala / SK-103 

97 Meža prospekts - 7.līnija, Jūrmala / SK-66 

98 Meža prospekts Vienības prospekta krustojums, Jūrmala / LUKSOFORS-6 

99 Mežmalas iela 2, Jūrmala / SK-182 

100 Mežmalas iela 11, Jūrmala / SK-161 

101 Mežsargu iela 4/6, Jūrmala / SK-111 

102 Miera iela 27B, Jūrmala / SK-145 

103 Nometņu iela 17, Jūrmala / SK-234 

104 Olgas iela 27, Jūrmala / SK-131 

105 Oļģerta iela 12, Jūrmala / SK-159 

106 Omnibusa iela 19 k-1, Jūrmala / SK-117A 

107 Ošu iela 1A, Jūrmala / SK-84 

108 Partizānu iela 44A, Jūrmala / SK-705 

109 Paula Stradiņa iela 6 k-2, Jūrmala / SK-139 

110 Piestātnes iela 16, Jūrmala / SK-186 

111 Plūdu iela 1B, Jūrmala / SK-90 

112 Pļavu iela 13/15, Jūrmala / DARBNĪCA 

113 Promenādes iela 2 k-1, Jūrmala / SK-130 

114 Puķu iela 7 k-8, Jūrmala / SK-61 

115 Puķu iela 71A, Jūrmala / SK-157 

116 Puškina iela 7B, Jūrmala / SK-58A 

117 Puškina iela 7B, Jūrmala / SK-58B 

118 Raiņa iela 97, Jūrmala / LUKSOFORS 

119 Raiņa iela 100A, Jūrmala / SK-217 

120 Raiņa iela 118A, Jūrmala / SK-225 

121 Rēzeknes pulka iela 28, Jūrmala / SK-140 

122 Rīgas iela 23, Jūrmala / SK-174 

123 Rīgas iela 90B k-3, Jūrmala / SK-116 

124 Rožu iela 1A, Jūrmala / TUALETE 

125 Rūpniecības iela 13 k-6, Jūrmala / SK-276 

126 Skolas iela 3, Jūrmala / LUKSOFORS 

127 Skolas iela 5, Jūrmala / SK-203 

128 Skolas iela 17, Jūrmala / SK-241 

129 Skolas iela 38, Jūrmala / LUKSOFORS-11 

130 Skolotāju iela 3, Jūrmala / SK-136 

131 Slokas iela 59A k-3, Jūrmala / SK-122 

132 Slokas iela 68, Jūrmala / LUKSOFORS 

133 Slokas iela 84A, Jūrmala / SK-248 

134 Slokas iela 85A, Jūrmala / IELU APGAISMOJUMS 

135 Smilšu iela 17A, Jūrmala / SK-93 

136 Smilšu iela 29, Jūrmala / LUKSOFORS-16 

137 Staiceles iela 5, Jūrmala / SK-262 
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138 Strēlnieku prospekts 8, Jūrmala / LUKSOFORS-12 

139 Strēlnieku prospekts 8, Jūrmala / SK-176 

140 Strēlnieku prospekts 24, Jūrmala / LUKSOFORS-1 

141 Strēlnieku prospekts 36, Jūrmala / LUKSOFORS 

142 Strēlnieku prospekts 38, Jūrmala / SK-64 

143 Svētes iela 1, Jūrmala / SK-115 

144 Tallinas iela 3A, Jūrmala / SK-223 

145 Talsu šoseja 34, Jūrmala / LUKSOFORS 

146 Talsu šoseja 39A k-1, Jūrmala / SK-220 

147 Talsu šoseja 60, Jūrmala / LUKSOFORS 

148 Tērbatas iela 41A, Jūrmala / SK-271 

149 Tirgoņu iela 29, Jūrmala / SK-177 

150 Tirzas iela 37, Jūrmala / SK-244B 

151 Tīklu iela 7A, Jūrmala / SK-173 

152 Tukuma iela 31, Jūrmala / STRŪKLAKA 

153 Turaidas iela 17 k-1, Jūrmala / LUKSOFORS-3 

154 Upes iela 1B, Jūrmala / TUALETE-KONTEINERS 

155 Upes iela 9, Jūrmala / SK-152 

156 Vaivari 3012, Jūrmala / SK-211 

157 Valtera prospekts 1, Jūrmala / SK-158 

158 Varoņu iela 8, Jūrmala / SK-242 

159 Vasaras iela 33 k-2, Jūrmala / SK-76 

160 Vasaras iela 63A, Jūrmala / SK-132 

161 Vāveru iela 2 k-2, Jūrmala / SK-137 

162 Vecais ceļš 1A, Jūrmala / SK-2A 

163 Vecais ceļš -, Jūrmala / IELU APGAISMOJUMS 

164 Ventspils šoseja 70, Jūrmala / IELU APGAISMOJUMS 

165 Vidus prospekts 54, Jūrmala / SK-68 

166 Vienības prospekts 25 k-3, Jūrmala / SK-170 

167 Vienības prospekts 37, Jūrmala / SK-106 

168 Viestura iela 21, Jūrmala / LUKSOFORS-8 

169 Vikingu iela 10 k-6, Jūrmala / SK-133 

170 Zemeņu iela 9, Jūrmala / SK-127 

171 Zigfrīda Meierovica prospekts 9 k-2, Jūrmala / SK-99 

172 Zigfrīda Meierovica prospekts 42, Jūrmala / LUKSOFORS 
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2.pielikums 

Atklātā konkursa Nolikumam 

„Elektroenerģijas piegāde” 

ID Nr. - JG 2017/01 

 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (VEIDLAPA) 

 

 

 

 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Pretendenta bankas rekvizīti  

Adrese  

Tālr., faksa Nr., e-pasts  

Pretendenta pilnvarotās 

personas vārds, uzvārds, amats 

tālr. Nr., pilnvarojuma pamats 

 

 

 

 

 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu atklātajam konkursam „Elektroenerģijas piegāde” ar 

ID Nr.- JG2017/01. 

 

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina: 

• savu piekrišanu nolikumā iekļautajām prasībām, tai skaitā, Līguma projektam; 

• savu piekrišanu tam, ka pasūtītājs publicēs piedāvāto līgumcenu un citus vērtējamos rādītājus, kā 

arī pretendenta uzvaras gadījumā - Līguma tekstu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

• ka nav nekādā veidā ieinteresēts cita pretendenta atzīšanā par iepirkuma uzvarētāju, piedāvājums 

nav ticis sagatavots, konsultējoties un saskaņojot darbības ar citiem pretendentiem; 

• ka visa pretendenta iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts _______________ 

Vārds, uzvārds _______________ 

Amats _______________ 

 

Datums 
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3.pielikums 

Atklātā konkursa Nolikumam 

„Elektroenerģijas piegāde” 

ID Nr. - JG 2017/01 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Elektroenerģijas piegāde 

 

Pasūtītāja minimālās prasības elektroenerģijas piegādēm 36 mēnešu laikā: 

1. Plānotais piegādājamās elektroenerģijas daudzums. 

 

Nr.p.k. Laika zona Piegādes daudzums MWh (36 

mēnešiem) 

1. Dienas zonā darba dienās no plkst.7.00 līdz 23.00 3770.2 

2. Nakts zonā darba dienās no plkst.23.00 līdz 7.00 

un sestdienās un svētdienās visu diennakti 7921.1 

3. Viena laika zona visas dienas visu diennakti 589.5 

 Kopā 12280.8 

 

2. Piegādājamās elektroenerģijas daudzums var mainīties atkarībā no atkarībā no Pasūtītāja 

vajadzībām un iespējām; 

3. Balansēšanas pakalpojums iekļauts cenā; 

4. Pretendentam jānorāda elektroenerģijas ražošanā izmantoto atjaunojamo energoresursu 

līmenis (%); 

5. Pretendentam jāparedz norēķina iespējas par patērēto elektroenerģiju: 

 Kopējs rēķins ar sistēmas operatoru; 

 Rēķinu apmaksas termiņš - atbilstoši tehniskajam piedāvājumam; 

 Norēķini tiek veikti euro; 

 Elektroniska rādījumu nodošana un pieņemšana;  

 Rēķina elektroniska izsūtīšana patērētājam 3 darba dienu laikā no skaitītāju rādījumu 

saņemšanas brīža; 

 Pretendentam jānorāda rēķina pēdējais apmaksas datums. 

 

 Piegādātajai elektroenerģijai jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, kas ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas brīdī. 
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4. pielikums 

Atklātā konkursa Nolikumam  

„Elektroenerģijas piegāde”  

ID Nr. - JG 2017/01 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Elektroenerģijas piegāde 

 

1. Plānotais piegādājamās elektroenerģijas daudzums. 

Nr.p.k. Laika zona Piegādes daudzums MWh (36 

mēnešiem) 

1. Dienas zonā darba dienās no plkst.7.00 līdz 23.00 3770.2 

2. Nakts zonā darba dienās no plkst.23.00 līdz 7.00 

un sestdienās un svētdienās visu diennakti 7921.1 

3. Viena laika zona visas dienas visu diennakti 589.5 

 Kopā 12280.8 

 

2. Piekrītam, ka piegādājamās elektroenerģijas daudzums var mainīties atkarībā no atkarībā 

no Pasūtītāja vajadzībām un iespējām; 

3. Balansēšanas pakalpojums iekļauts cenā;  

4. Elektroenerģijas ražošanā izmantoto atjaunojamo energoresursu līmenis- ________ (%); 

5. Paredzam sekojošas norēķinu iespējas par patērēto elektroenerģiju: 

 Kopējs rēķins ar sistēmas operatoru. 

 Rēķinu apmaksas termiņš - atbilstoši tehniskajam piedāvājumam. 

 Norēķini tiek veikti euro. 

 Elektroniska rādījumu nodošana un pieņemšana.  

 Rēķina elektroniska izsūtīšana patērētājam 3 darba dienu laikā no skaitītāju rādījumu 

saņemšanas brīža. 

 Rēķina apmaksas termiņš – elektroenerģijas piegādes atskaites periodam sekojošā 

mēneša ________ datums (ne vēlāk kā elektroenerģijas piegādes atskaites periodam 

sekojošā mēneša pēdējā diena).  

 

Piegādātā elektroenerģija atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, kas ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas brīdī. 

 

*Piegādē tiks piesaistīts šāds apakšuzņēmējs ____________ (nosaukums), kas veiks sekojošus 

darbus: ______________________________________ 
*- aizpilda tikai tad, ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs. 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts _______________ 

Vārds, uzvārds _______________ 

Amats _______________ 

 

Datums 
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5. pielikums 

Atklātā konkursa Nolikumam 

„Elektroenerģijas piegāde” 

ID Nr. - JG 2017/01 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Elektroenerģijas piegāde 

 

(pretendenta nosaukums) 

Adrese _____________________________________________________________ 

reģistrācijas Nr. ______________________________________________________ 

Bankas rekvizīti ______________________________________________________ 

Tālrunis, e-pasts ______________________________________________________ 

 

Piedāvājam sekojošu elektroenerģijas cenu Pasūtīja elektroenerģiju patērējošiem objektiem, 

atbilstoši publiskā iepirkuma Nolikuma noteikumiem, kas 

1) neietver obligāto iepirkumu komponentes un sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, ko Pasūtītājs 

apmaksā saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem; 

2) ietver balansēšanas pakalpojumu cenu; 

3) ietver visus nodokļus un maksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

Nr.p.k. Nosaukums Piedāvātā elektroenerģijas cena 

EUR/MWh (bez PVN)  

1. Dienas zonā - darba dienās no 

plkst.7.00 līdz 23.00 

 

2. Nakts zonā - darba dienās no plkst. 

23.00 līdz 7.00 un sestdienās un 

svētdienās visu diennakti 

 

3. Viena laika zona visas dienas visu 

diennakti 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts _______________ 

Vārds, uzvārds _______________ 

Amats _______________ 

 

Datums 
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6. pielikums 

Atklātā konkursa Nolikumam 

„Elektroenerģijas piegāde” 

ID Nr. - JG 2017/01 

 

PRETENDENTA VEIKTO LĪDZĪGU PREČU PIEGĀDES SARAKSTA FORMA 

 

Pretendents, tā amats, vārds, uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz 

statūtiem/pilnvaras, apliecina, ka iepriekšējo 3(trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas 

dienas, ir sniedzis šādus iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas piegādes jomā un apmērā. 

 

Nr. 

p.k. 

Preču saņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, 

kontaktpersona, 

tālruņa numurs 

Preču īss apraksts, 

raksturojot 

pakalpojuma 

saturu 

Piegāžu 

izpildes 

sākuma un 

beigu laiks 

(uzrādot 

gadus un 

mēnešus) 

Preču piegādes 

apjoms, vienības 

Kopējā 

līgumcena, 

euro bez 

PVN 

1.      

2.      

 

 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts _______________ 

Vārds, uzvārds _______________ 

Amats _______________ 

 

Datums 
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7.pielikums 

Atklātā konkursa Nolikumam 

 „Elektroenerģijas piegāde” 

ID Nr. - JG 2017/01 

 

PUBLISKAIS PIEGĀDES LĪGUMS Nr.        (projekts) 

 

Jūrmalā 

   2017. gada________  

 

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

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

šā līguma tekstā saukts Tirgotājs, no vienas puses, 

un  

SIA „Jūrmalas gaisma“, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas 

saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Lietotājs, no 

otras puses,  

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

iepirkumu likumu un atklātā konkursa ar ID Nr.- JG-2017/01 rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu 

(turpmāk tekstā LĪGUMS): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

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

un atbilstoši sarakstam ar Lietotāja elektroenerģiju patērējošiem objektiem, kuru vajadzībām 

saskaņā ar Līgumu tiks tirgota elektroenerģija (Pielikums Nr. 2), pārdod Lietotājam 

elektroenerģiju, bet Lietotājs pērk elektroenerģiju un apmaksā par saņemto elektroenerģiju. 

Elektroenerģijas tirdzniecība ietver balansēšanas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu 

iekasēšanu un apstrādi un citas Tirgotāja darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. 

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

sadali. 

1.3. Elektroenerģija tiek piegādāta saskaņā ar tehniskajām specifikācijām Pielikumā Nr. 1, 

tehnisko piedāvājumu Pielikumā Nr. 3 un finanšu piedāvājumu Pielikumā Nr. 4. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. Līgums stājās spēkā 2017.gada _______ un ir spēkā līdz 2020.gada ______. 

2.2. Elektroenerģija tiek pārdota, ja spēkā ir sistēmas pakalpojumu līgums starp Lietotāju un 

elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises. 

3. CENA UN APJOMI 

3.1. Elektroenerģijas cena, saskaņā ar finanšu piedāvājumu šī līguma Pielikumā Nr.3, par kādu 

Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju, tiek noteikta periodam no 2017.gada _______ līdz 

2020.gada _______: 

 - _____ EUR/MWh (bez PVN) dienas zonā, kas ir darba dienās laika periodā no plkst. 07:00 līdz 

plkst. 23:00; 

 - _____ EUR/MWh (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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 - _____ EUR/MWh ( bez PVN) viena laika zonā visas dienas visu diennakti. 

3.2. Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifus. 

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

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

neierobežotu aktīvās elektroenerģijas apjomu. 

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

reizi mēnesī. Norēķini par elektroenerģiju notiek pēc Lietotāja faktiski patērētās elektroenerģijas 

apjoma atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu 

nodošanas kārtība un ar to saistītie jautājumi tiek noteikti starp Lietotāju un sistēmas operatoru 

noslēgtā sistēmas pakalpojumu līgumā.  

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

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

4. ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITE 

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

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

vai Lietotājs – atbilstoši noslēgtajam līgumam un tā pielikumam.  

4.2. Līdzēji vienojas, ka tiem ir saistoši sistēmas operatora sagatavotie ziņojumi, kuros norādīti 

uzskaites sistēmas rādījumi un citi ar elektroenerģijas uzskaiti saistītie dati, un Tirgotājs šo 

informāciju un datus izmantos, izrakstot Lietotājam attiecīgu rēķinu. 

4.3. Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības 

attiecībā mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu. 

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

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

5. TIRGOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS  

5.1. pārdot elektroenerģiju saskaņā ar Līguma 3.1. punktā noteikto elektroenerģijas cenu; 

5.2. informēt Lietotāju par iespējamiem elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem vismaz 24 

stundas iepriekš. 

5.3.  izrakstīt un nosūtīt elektroniski Lietotājam rēķinu par patērēto elektroenerģiju 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparātu rādījumu saņemšanas. Ja pirms rēķina izrakstīšanas 

un nosūtīšanas, Lietotājs ir veicis avansa maksājumus, tad Tirgotājs samazina nosūtāmā rēķina 

maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu. 

6. LIETOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1. Apmaksāt rēķinu par patērēto elektroenerģiju ___ dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

Rēķina apmaksas datums ir naudas maksājuma uzdevuma bankai došanas datums. Ja termiņš iekrīt 

brīvdienā, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena. Ja Lietotājam ir parāds par izlietoto 

elektroenerģiju, tā kārtējā maksājumu summu ieskaita kā parāda (arī līgumsoda par kavēto 

maksājumu) atmaksu; 

6.2. noslēgt līgumu par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem ar sistēmas operatoru un 

veikt atbilstošu sistēmas lietošanas tarifu un vietējo neatkarīgo ražotāju atbalsta komponentes 

apmaksu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

6.3. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Tirgotāju par sava uzņēmuma juridiskā statusa, 

nosaukuma, adreses, u.c. rekvizītu maiņu. 

6.4. saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balansēšanas pakalpojumu; 
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6.5. organizēt savu elektroietaišu kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt tehnisko stāvokli 

atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības noteikumu prasībām. 

7. ATBILDĪBA UN SANKCIJAS 

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

aktiem, Elektroenerģijas tirgus likumu, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumiem 

un citiem speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā. 

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

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

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

7.3. Ja tirgotājs kavē Līguma 6.1.punktā norādītos rēķinu izrakstīšanas termiņus Tirgotājam tiek 

piemērots līgumsods 0.15% apmērā no kopējās rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no kopējās rēķina summas. Līgumsodu Lietotājs ir tiesīgs ieturēt no kārtējā rēķina 

par patērēto elektroenerģiju. 

7.4. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Lietotājam par katru nokavēto apmaksas dienu 

jāmaksā līgumsods 0,15 % apmērā no parāda summas, bet ne vairāk kā 10 % no pamatparāda 

summas. 

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

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

Lietotājam sistēmas pakalpojumus no Tirgotāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

8. PAPILDUS NOSACĪJUMI 

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

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

sagatavotie rēķini tiek nosūtīti Lietotājam uz e-pasta adresi: gaisma@jurmalasgaisma.lv. Rēķins 

tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta 

adresi. 

8.2. Elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt mainīti līguma darbības periodā, ja Lietotājs 

noslēdzis līgumu ar elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

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

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

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, 

kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā. 

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

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, 

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

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Līdzēji savstarpējā protokolā vienojas par 

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

būtiski ietekmē jebkura no Līdzējiem spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tad otrs Līdzējs ir 

tiesīgs pārtraukt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu. 

mailto:gaisma@jurmalasgaisma.lv
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10. KONFIDENCIALITĀTE 

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

Līguma noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad 

atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, 

kredītu kontrolei, parādu piedziņai, kā arī citus gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa 

piemērojamie normatīvie akti. 

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪŠANA 

11.1. Līgums izbeidzas, beidzoties Līguma termiņam vai Līgumā noteiktajos gadījumos pirms 

Līgumā noteiktā termiņa. 

11.2. Tirgotājam ir tiesības lauzt Līgumu: 

11.2.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Lietotāja noslēgtais sistēmas pakalpojumu līgums; 

11.2.2. ja Lietotājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem, un šāda 

saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad Tirgotājs par to ir rakstiski brīdinājis 

Lietotāju. 

11.3. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā lauzt Līgumu, par to vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš 

rakstiski brīdinot Tirgotāju. 

11.4. Laužot Līgumu 12.2. vai 12.3. punktā noteiktajos gadījumos, Lietotājs apmaksā Tirgotāja 

izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

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

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

tā neatņemamu sastāvdaļu. 

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

Līdzējiem vienojoties vai izbeidzoties Lietotāja lietošanas vai īpašuma tiesībām uz objektu. 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 

nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus. 

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

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

Tirgotāja, otrs pie Lietotāja. 

12.4. Tirgotājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx 

Xxxxxx  

12.5. Lietotājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ____________, tālr. xxxxxx, 

xxxxxxxx 

13. LĪGUMA PIELIKUMI 

13.1. Līguma Pielikums Nr. 1 – Tehniskās specifikācijas uz __ (___) lapām.  

13.2. Līguma Pielikums Nr. 2 – Tehniskais piedāvājums uz ___ (___) lapas.  

13.3. Līguma Pielikums Nr.3– Finanšu piedāvājums uz ___ (___) lapām. 

13.4. Visi līguma pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

14. REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Tirgotājs      Lietotājs 
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