LĪGUMS
“Par elektroenerģijas iegādi”
Lietotāja Nr.:250/2017
Tirgotāja Nr.: EL_07/11/2017
Sējas novadā,

2017.gada 17.oktobrī

Sējas novada dome, Reģ. Nr. 90000032857, kuru pamatojoties uz 2009. gada 18. augustā
apstiprināto Sējas novada domes nolikumu pārstāv Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš
(turpmāk – Lietotājs), no vienas puses, un
SIA „INTER RAO LATVIA”, Reģ. Nr. 40103268639, tās rīkotājdirektora Pāvela Sosņicka
personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2017.gada 18.maijā izdotu ģenerālpilnvaru Nr. 1-2712 (turpmāk- Tirgotājs),
no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz 2017.gada 05.oktobra pieņemto
lēmumu atklātā konkursā „Elektroenerģijas iegāde”, Id.Nr.SND2017/5/K, turpmāk- Konkurss, un Izpildītāja
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu, vienojoties par sekojošo (turpmāk- Līgums):
Līguma priekšmets

1.

1.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem TIRGOTĀJS pārdod, bet LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju savu
elektroenerģiju patērējošo objektu vajadzībām un samaksā par to.
1.2. Līguma elektroenerģijas piegādes apjoms:
Prognozējamais
elektroenerģijas
patēriņš 36
mēnešiem (kWh)
1 218 000,00
27000,00
75000,00
1 320 000,00

Pieslēguma veids
Viena laika zona
Diena
Nakts
Kopā:

1.3. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver elektroenerģijas piegādi, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu,
apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību.
1.4. Līdz ar to, ka LIETOTĀJAM ir objekti, kuri aprīkoti ar mikroģeneratoriem (saules baterijas ar jaudu 10
kw), tirgotājam saražotā nodotā elektroenerģija tīklā jākompensē ar patēriņu citiem objektiem.
2.

Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto elektroenerģijas piegādi, ko LIETOTĀJS samaksā
TIRGOTĀJAM, ir:
Pieslēguma veids
Viena laika zona
Diena
Nakts
Kopā:

Prognozējamais
elektroenerģijas
patēriņš 36
mēnešiem (kWh)
1 218 000,00
27000,00
75000,00
1 320 000,00

Piedāvātā cena
bez PVN (EUR)
par 1 kWh
0,03995
0,03995
0,03995

Piedāvātā summa
par visu apjomu
36 mēn. bez PVN
(EUR)
48659,10
1078,65
2996,25
52734,00

Piedāvātā summa
par visu apjomu
36 mēn. ar PVN
(EUR)
58877,51
1305,17
3625,46
63808,14

4.2. TIRGOTĀJS apliecina, ka Līguma 4.1.punktā minētajās cenās ir iekļauti visi piegādes cenas veidojošie
komponenti, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai
paredzēto objektu elektroenerģijas piegādei.
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4.3. Līguma 1.2.punktā minētais elektroenerģijas apjoms var tikt mainīts (palielināts vai samazināts).
4.4. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par
nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas
Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4.5. Līguma cena var mainīties tikai mainoties nodokļa likmēm un/vai, ja piegādes veikšanas gaitā tiek
konstatēts, ka nepieciešams mainīt sniegto piegāžu apjomu, kas ir atšķirīgs no tehniskajā specifikācijā
noteiktā. Vienošanās par papildu apjomiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
3.

Pušu pienākumi un tiesības

3.1. TIRGOTĀJA pienākumi:

3.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM par Līgumā noteikto Elektroenerģijas cenu;
3.1.2. izrakstīt un nosūtīt LIETOTĀJAM rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc LIETOTĀJA faktiski
patērētā elektroenerģijas apjoma 10 kalendāra dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu
saņemšanas.
3.1.3. TIRGOTĀJAM ir citi LR likumdošanā noteiktie pienākumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
3.2. LIETOTĀJA pienākumi:

3.2.1. pilnā apjomā apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus 10 kalendāra dienu laikā no rēķina
saņemšanas dienas. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas
pārskaitīšanas diena no LIETOTĀJA norēķinu konta. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā
samaksas diena ir nākamā darba diena;

3.2.2. LIETOTĀJAM ir citi LR likumdošanā noteiktie pienākumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
3.3. LIETOTĀJA tiesības:

3.3.1. slēgt balansēšanas pakalpojuma līgumu ar TIRGOTĀJU vai ar sadales sistēmas operatoru;
3.3.2. saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar elektroenerģijas
pārdošanu LIETOTĀJAM;

3.3.3. iesniegt TIRGOTĀJAM pretenziju par TIRGOTĀJA izrakstīto rēķinu 10 kalendāra dienu laikā no
rēķina saņemšanas dienas. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina korekcijas un
galīgie norēķini starp Līdzējiem;

3.3.4. pieprasīt līgumsoda samaksu no TIRGOTĀJA, ja tāds pienākas Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.3.5. LIETOTĀJAM ir citas LR likumdošanā noteiktās tiesības, kas nav atrunātas šajā Līgumā.
3.4. TIRGOTĀJA tiesības:

3.4.1. saņemt samaksu par piegādāto elektroenerģiju;
3.4.2. izrakstīt un piestādīt rēķinu par piegādāto elektroenerģiju;
3.4.3. pieprasīt līgumsoda samaksu no LIETOTĀJA, ja tāds pienākas Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.4.4. TIRGOTĀJAM ir citas LR likumdošanā noteiktās tiesības, kas nav atrunātas šajā Līgumā.
4.

Dokumentācija

4.1. Dokumenti, kurus Līdzēji izstrādā vai iesniedz viens otram, tiek iesniegti latviešu valodā. Šādiem
dokumentiem ir juridisks spēks un tie ir saistoši kādai no pusēm tikai tad, ja tie ir abpusēji parakstīti.
Šādi, abpusēji parakstīti, latviešu valodā, rakstiski noformēti dokumenti, kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
5.

Izmaiņas Līgumā

5.1. Līdzēji savstarpēji vienojoties ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma
(PIL) 61. panta noteikumus attiecībā uz grozījumu veikšanu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta
rakstveidā un ir abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā ar to parakstīšanas dienu.
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5.2. Pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:

5.2.1. Atklātā konkursā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu
noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju;

5.2.2. Konstatējot elektroenerģijas apjomu palielināšanas vai samazināšanas nepieciešamību.
5.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Līguma izpildi,
Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un
iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar
Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem,
veicot grozījumus Līgumā.
5.4. Neviens no Līdzējiem nav tiesīgs patvaļīgi veikt jebkādas izmaiņas piegādes apjomos vai citos
5.5. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

5.5.1.

starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

5.5.2.

Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

5.5.3.

Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

5.5.4.

notikušas izmaiņas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

6. Līgumsods
6.1. Ja TIRGOTĀJA vainas dēļ elektroenerģija nav tikusi piegādāta, par kuru Līdzēji ir vienojušies,
LIETOTĀJAM ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību neizpildes dienu 0,01% apmērā
no Līguma kopējās cenas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās cenas, ievērojot Civillikuma
noteikumus attiecībā uz līgumsoda piemērošanu. Līgumsods neatbrīvo TIRGOTĀJU no turpmākās
līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
6.2. Ja TIRGOTĀJS nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts TIRGOTĀJA
vainas dēļ, vai arī TIRGOTĀJS nepamatoti, nebrīdinot, izbeidz Līgumu pirms termiņa, LIETOTĀJAM
ir tiesības prasīt līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās cenas, ievērojot Civillikuma noteikumus
attiecībā uz līgumsoda piemērošanu. TIRGOTĀJS atlīdzina LIETOTĀJAM zaudējumus, kas radušies
Līguma laušanas rezultātā.
6.3. Ja LIETOTĀJS neizdara maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un kavējums ir ilgāks par 30 (trīsdesmit)
dienām, TIRGOTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās cenas, ievērojot Civillikuma
noteikumus attiecībā uz līgumsoda piemērošanu. Līgumsods neatbrīvo LIETOTĀJU no turpmākās
Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
6.4. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem TIRGOTĀJAM ir
jāmaksā LIETOTĀJAM, pēdējais ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas LIETOTĀJAM, saskaņā
ar Līgumu, jāveic TIRGOTĀJAM.
6.5. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.
7.

Līguma izbeigšana

7.1. LIETOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to TIRGOTĀJAM rakstveidā 30
(trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, ja:
7.1.1. TIRGOTĀJS pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc LIETOTĀJA
viedokļa, var būtiski ietekmēt TIRGOTĀJA spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par
to nav strīdu;

7.1.2. TIRGOTĀJS pārtrauc elektroenerģijas piegādi;
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7.1.3. ir pasludināts TIRGOTĀJA maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs
TIRGOTĀJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai, kas negatīvi ietekmē
LIETOTĀJA tiesības, kuras izriet no Līguma;

7.1.4. Elektroenerģijas piegāde neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā
paredzētajā termiņā;

7.1.5. TIRGOTĀJS Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas
vai apliecinājumus;

7.1.6. TIRGOTĀJS Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
7.1.7. TIRGOTĀJS pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
7.1.8. TIRGOTĀJS LIETOTĀJAM nodarījis zaudējumus;
7.1.9. TIRGOTĀJS ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja TIRGOTĀJS nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

7.1.10. citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
7.1.11. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
7.2. TIRGOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to LIETOTĀJAM rakstveidā 30
(trīsdesmit) darba dienas iepriekš, ja LIETOTĀJS ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu
termiņu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darbdienu laikā
pēc TIRGOTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka TIRGOTĀJS ir
izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.
8.

Nepārvaramas varas apstākļi

8.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā
apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav
attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais
Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
8.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies
neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis
saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt.
8.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai
Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav
saistīts ar tā kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē
Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.
8.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, TIRGOTĀJS nekavējoties rakstiski paziņo LIETOTĀJAM par
šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja LIETOTĀJS rakstiski nav norādījis savādāk,
TIRGOTĀJAM ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav
ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi.
8.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma
izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.
8.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par Līguma
darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. TIRGOTĀJAM ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski piegādāto
elektroenerģiju.
8.7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos,
jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas
risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu.
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9.

Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

9.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti
savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības
pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas
iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kura ekspertu
pieaicinājusi.
9.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas
likumdošanā noteiktajā kārtībā.
9.3. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10. Līguma spēkā esamība
10.1. Šis Līgums ir noslēgts un stājas spēkā dienā, kad Līdzēji to ir parakstījuši un ir spēkā 36 (trīsdesmit
sešus mēnešus) no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
11. Citi noteikumi
11.1. LIETOTĀJA pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:
Sējas novada domes izpilddirektors Guntars Jākobsons, tālrunis:
guntars.jakobsons@seja.lv.

27891856,

e-pasts:

11.2. TIRGOTĀJA pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:
(nepublicējams teksts) .
11.3. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski izteiktiem un ir
jābūt nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē, vai nosūtītiem pa e-pastu ar elektronisko parakstu.
11.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne
vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
11.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs nodots
LIETOTĀJAM, bet otrs – TIRGOTĀJAM. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
12. Pušu rekvizīti un paraksti
LIETOTĀJS
Reģ. Nr. LV90000032857
Adrese: „Jēņi”, Murjāņi, Sējas novads, LV-2142

TIRGOTĀJS
Reģ. Nr. 40103268639
Adrese: Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039

Bankas konts: LV89UNLA0027800130818
SWIFT kods: UNLALV2X
Banka: SEB Banka

Bankas konts: (nepublicējams teksts)
SWIFT kods: (nepublicējams teksts)
Banka: (nepublicējams teksts)

_____________________________
Guntis Liepiņš

__________________________
Pāvels Sosņickis

5

