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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  SND 2018/19 
1.2. Pasūtītājs: 
Pasūtītāja nosaukums: Saulkrastu novada dome 
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 
Reģistrācijas numurs  LV90000068680 
Konts: LV78UNLA0050008528948 

AS SEB banka, Kods: UNLALV2X 
Tālruņa numurs 67951250 
Faksa numurs 67951150 
e-pasta adrese dome@saulkrasti.lv 
Domes darba laiks P. 8.30 – 18.00 

O. 8.30 – 17.00 
T. 8.30 – 17.00 
C. 8.30 – 18.00 
P. 8.00 – 14.00 bez pusdienas pārtraukuma 
Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30 

Kontaktpersona (par 
iepirkuma procedūru, 
dokumentāciju) 

Juridiskās nodaļas juriste Dana Buša 
tālruņa numurs: 67142516, fakss 67951150 
e-pasts: dana.busa@saulkrasti.lv  

Kontaktpersona (par 
tehnisko specifikāciju) 
 

Izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars 
tālruņa numurs: 22008416, fakss 67951150 
e-pasts: aivars.gavars@saulkrasti.lv 
 

 
1.3. Iepirkumu veic Saulkrastu novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), 

kas izveidota, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2018. gada 30. maija lēmumu 
Nr. 612. 

1.4. Piegādātājs 
Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to 
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt 
pakalpojumus. 

1.5. Pretendents 
Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

1.6. Iepirkuma metode 
Atklāts konkurss – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu 
(turpmāk - PIL). 

1.7. Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana 
1.7.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par 

konkursu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju 
jautājumiem, Pasūtītāja interneta vietnē: http://saulkrasti.lv/atklatie-konkursi/2018-2 un 
Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē 
www.eis.gov.lv. 

1.8. Informācijas apmaiņa, papildus informācijas sniegšana 
1.8.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros 

notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā; 
1.8.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS 

e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūta tos elektroniski uz nolikumā norādīto pasūtītāja 
kontaktpersonas (par iepirkuma procedūru, dokumentāciju) e-pasta adresi. 



1.8.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un iepirkuma identifikācijas 
numuru. 

1.8.4. Paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem u.c. izmaiņām ieinteresētais 
piegādātājs, kurš reģistrējies EIS e-konkursu apakšsistēmā kā nolikuma saņēmējs, saņem 
uz norādīto e-pasta adresi. 

1.8.5. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks 
publicēta pasūtītāja interneta vietnē http://saulkrasti.lv/atklatie-konkursi/2018-2/ un EIS e-
konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir 
pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) 
nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai 
nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.8.6. ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par atklāta 
konkursa nolikumu, Komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 
1.9.3. apakšpunktā. 

1.8.7. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis 
jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja interneta vietnē 
http://saulkrasti.lv/atklatie-konkursi/2018-2/ pie iepirkuma procedūras dokumentiem un 
EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma, kur ir pieejami iepirkuma 
procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.9. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība 
1.9.1. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami 

tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā 
pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

1.9.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par 
neatbilstošiem nolikuma prasībām. 

1.9.3. Piedāvājumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018. gada  23. jūlijam plkst. 11:00 EIS 
e-konkursu apakšsistēmā https://eis.gov.lv 

1.9.4. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai 
atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS e-konkursu apakšsistēmā 
pieejamos rīkus. 

1.9.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas 
līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma laiku tiek 
uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.9.6. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma 
priekšmeta apjomu. 

1.9.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 
grozīt vai papildināt.  

1.10. Piedāvājuma atvēršanas kārtība 
1.10.1. Iesniegtie piedāvājumi elektroniski tiks atvērti 2018. gada 23. jūlijā 

plkst. 11:00 (tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) Saulkrastu 
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos,  202. kabinetā. 

1.10.2. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos 
rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai un atvēršanai. 

1.10.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkura ieinteresētā persona. 
1.10.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-

konkursu apakšsistēmā. 
1.10.5. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvātā pakalpojuma cenu. 



1.10.6. Tie piedāvājumi, attiecībā uz kuriem ir iesniegts paziņojums par atsaukumu, netiek 
atvērti. 

1.10.7. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Komisijai rodas interneta darbības 
traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav 
iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi pārceļ uz citu laiku, 
par ko tiek publicēts paziņojums EIS. 

1.10.8. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu 
(saskaņā ar nolikuma 1.12.1.3. apakšpunktu), pretendentam, ne vēlāk kā 15 
(piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Komisijai 
jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

1.10.9. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu Komisija veic slēgtā sēdē.  
1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš 
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma uzvarētājam – līdz darbu izpildes līguma noslēgšanas 
brīdim. 
1.12. Piedāvājuma noformējuma prasības 

1.12.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā: 
1.12.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā 
ievietotās formas;  

1.12.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, elektroniski sagatavojot ārpus e-
konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā 
gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību 
dokumentācijas prasībām un formu paraugiem; 

1.12.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu, šifrējot ārpus e-konkursu 
apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un 
aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir 
atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un 
formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).  

1.12.2.  piedāvājuma sagatavošana: 
1.12.2.1. pretendenta pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar e-

konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām 
dokumentu formām jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā 
elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas 
programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam 
paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā;   

1.12.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko 
parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. 
Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko 
piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu 
un laika zīmogu parakstīt atsevišķi; 

1.12.2.3. piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendenta 
pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības vai tā pilnvarota persona, pievienojot 
attiecīgu pilnvaru piedāvājuma parakstīšanai un piedāvājumā esošo 
dokumentu kopiju vai tulkojumu apliecināšanai; 

1.12.2.4. pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citus dokumentus elektroniskā formā, 
parakstot tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu 
elektronisko parakstu. 

1.12.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
(piemēram sertifikāti un citi dokumenti, kurus negatavo pats pretendents) var tikt 



iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu 
valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 
“Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajām 
prasībām. 

1.12.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu 
juridiskā spēka likumam. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta 
kopijas autentiskumu, tas PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai 
pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

1.12.5. Piedāvājums jānoformē atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā un Ministru 
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu 
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību 
iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un 
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām 
personām” noteiktajām prasībām attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī 
drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 

1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem 
vai dzēsumiem. 

1.12.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. nolikuma 
pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā 
iepirkuma profila sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

1.12.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents atsaucis savu piedāvājumu, paliek 
pasūtītāja īpašums. 

1.12.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 
programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendents 
rīkojas saskaņā ar nolikuma 1.10.8. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Ja 
piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU  

 

2.1. Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju – Tehnisko piedāvājumu (1. pielikums), kas 
ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

2.2. Iepirkuma CPV kods: 09310000-5 (elektrība). 
2.3. Līguma izpildes laiks un vieta 

2.3.1. Līguma izpildes termiņš: 36 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;  
2.3.2. Līguma izpildes vieta: Saulkrastu novada pašvaldības administratīvā teritorija. 

 
3.  PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI  

 
3.1.  Pretendentam piedāvājuma ietvaros ir jāiesniedz pretendenta atlases dokumenti, tehniskais 

piedāvājums un finanšu piedāvājums, kuri apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām 
prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par pretendenta piedāvājumu. 

3.2. Pretendentu atlases dokumenti 
Prasības Iesniedzamie dokumenti 

3.2.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir 
iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt 
fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu 
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā 
(2. pielikums). 
 



attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. 
3.2.2.   Pretendents var balstīties uz citu 
personu saimnieciskajām un finansiālajām 
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 
attiecību tiesiskā rakstura. 
Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz 
kuras saimnieciskajām un finansiālajām 
iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par 
iepirkuma līguma izpildi. 
 

a) Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā 
būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, 
šo personu apliecinājumu vai vienošanos par 
sadarbību konkrētā līguma izpildē; 
b) Pretendenta un personas, uz kuras 
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 
pretendents balstās, apliecinājums, vai noslēgta 
vienošanās, ka persona, uz kuras 
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 
Pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību 
par iepirkuma līguma izpildi (šāds apliecinājums 
var tikt iekļauts a) punktā prasītajā dokumentā). 

3.2.3. Piegādātājs var balstīties uz citu 
personu tehniskajām un profesionālajām 
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 
iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no 
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  
Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo 
pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša 
personāla pieejamību, var balstīties uz citu 
personu iespējām tikai tad, ja šīs personas 
veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, 
kuru izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas. 

Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs 
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu 
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo 
resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 

3.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība, piedāvājuma dokumentus 
paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās 
vienošanās nosacījumiem.  

a) piedāvājumam pievieno visu apvienības 
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga 
piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā 
jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, 
tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, 
kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu; 
b) ja atklātā konkursa rezultātā līguma slēgšanas 
tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, 
pasūtītājs var prasīt, lai apvienība pēc savas 
izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam 
statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, 
vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības 
sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma 
līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

3.2.5. Uz katru apvienības dalībnieku 
attiecas nolikuma 3.2.6. apakšpunkts, bet 
pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības 
jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, 
ņemot vērā tās pienākumus iespējamā 
līguma izpildē. 

3.2.6. Pretendents (un tā norādītie 
apakšuzņēmēji) ir reģistrēts Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra 
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 
ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts 
normatīvo aktu prasībām. 

a) Komisija pārliecinās par pretendenta 
reģistrācijas faktu Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.  
b) Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad 
pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību 
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu komersanta 
reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu 
institūcijas izsniegtu izziņas kopiju, kā arī norāda 
kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas 
nepieciešamības gadījumā var apliecināt 



reģistrācijas faktu. 
3.2.7. Pretendents ir reģistrēts kā 
elektroenerģijas tirgotājs ar tiesībām tirgot 
elektroenerģiju Latvijas teritorijā. 

Komisija informāciju un pretendenta atbilstību 
pārbauda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas mājas lapā (www.sprk.gov.lv).   
 

3.2.8. Pretendentam ir spēkā esoši līgumi ar 
sadales un pārvades sistēmas operatoru par 
sistēmas lietošanu un balansēšanas 
pakalpojumu sniegšanu vai apliecinājums ar 
sistēmas operatoru par gatavību slēgt 
līgumu ar pretendentu par sistēmas 
pakalpojumiem uz termiņu, ne īsāku kā 
Nolikuma 2.3.1. punktā norādītajā līguma 
darbības laikā, ja pretendentam tiks 
piešķirtas tiesības slēgt Elektroenerģijas 
tirdzniecības līgumu ar pasūtītāju. 

Pretendentam jāiesniedz Līguma kopijas starp 
pretendentu - elektroenerģijas tirgotāju un 
sistēmas operatoru par sistēmas lietošanu un 
balansēšanas pakalpojumu sniegšanu vai 
apliecinājums ar sistēmas operatoru par gatavību 
slēgt līgumu ar pretendentu par sistēmas 
pakalpojumiem uz termiņu, ne īsāku kā 
Nolikuma 2.3.1. punktā norādītajā līguma 
darbības laikā, ja pretendentam tiks piešķirtas 
tiesības slēgt Elektroenerģijas tirdzniecības 
līgumu ar pasūtītāju. 

3.2.9. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
laikā (2015., 2016., 2017) nepārtrauktā 12 
mēnešu periodā ir pārdevis elektroenerģiju 
apjomā vismaz 897 000 kWh. 
Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka 
savā darbības periodā ir pārdevuši 
elektroenerģiju apjomā vismaz 
897 000 kWh. 

Pieredzi var pierādīt par iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
periodu, piedāvājumā norādot informāciju 
(pretendenta apliecinājums, atsauksme vai cits 
apliecinājums) par līgumu, kurā iegūta pieredze: 
nosaukums, pasūtītājs, adrese, kontaktpersona, 
tālruņa nr., pārdotais elektroenerģijas apjoms un 
piegādes periods. 

3.2.10. Ja Pretendents līguma izpildē ir paredzējis piesaistīt citus uzņēmējus (apakšuzņēmējus)1, 
informāciju norāda nolikuma 3. pielikumā Informācija par līguma izpildi un piedāvājumam 
pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja 
apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.  
Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% 
(desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības. 
 
3.3. Pretendenta tehniskais piedāvājums 
Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 1. pielikumā norādītajai Tehniskajai 
specifikācijai – Tehniskajam piedāvājumam. Pretendents iesniedz Tehnisko specifikāciju – 
Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam. Tehnisko piedāvājumu paraksta 
Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, 
pilnvaru). 
3.4. Pretendenta finanšu piedāvājums 
Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam. Finanšu piedāvājumā 
piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar preču piegādi un Tehnisko specifikāciju prasību izpildi 
saistītās izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas 
(dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). 
Pretendents, sagatavojot finanšu piedāvājumu atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šā 
iepirkuma sadaļā publicētajām veidlapām, nedrīkst veikt izmaiņas minētās veidlapas struktūrā, 
t.i. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas. 
Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību 
apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru). 

                                                           
1 Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.  
Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63. panta trešo daļu. 



3.5. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 
3.5.1. Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar PIL 49. pantu kā sākotnējo pierādījumu 
drīkst iesniegt Eiropas vienoto procedūras dokumentu, šo dokumentu iesniedz arī 
par katru personu, uz kura iespējām tas balstās, un par katru tā norādīto 
apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vērtība ir vismaz 10% (desmit  procenti) no 
iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas 
vienoto procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā procedūras 
dokumenta aizpildīšana interneta vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=lv# izmanto failu “ESPD.xml” ; 

3.5.2. Pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 
kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā 
informācija ir pareiza; 

 
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES 

KRITĒRIJS 
 
4.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā sēdē. 
4.2. Piedāvājuma vērtēšanas kārtība 

4.2.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 
4.2.1.1. Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.12. punktā 

noteiktajām noformēšanas prasībām; 
4.2.1.2. ja Komisija konstatē, ka piedāvājuma noformējums neatbilst Nolikuma 

1.12. punkta prasībām, tā izvērtē, cik būtiski ir noformējuma prasību 
pārkāpumi un kā tie ietekmē iepirkuma turpmāko norisi. Komisija var lemt 
par piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas 
dalības iepirkumā. 

4.2.2. Pretendentu atlase 
4.2.2.1. Komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā 

Pretendenta atbilstību atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā noteiktajām 
Pretendenta atlases prasībām; 

4.2.2.2. ja Pretendents neatbilst kādai no atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā 
noteiktajām Pretendenta atlases prasībām, Pretendents tiek izslēgts no 
turpmākās dalības atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.2.3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana 
4.2.3.1. Komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst atklāta konkursa 

nolikuma 3.3. punkta un tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasībām; 
4.2.3.2. ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no atklāta konkursa nolikuma 

3.3. punkta vai tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasībām, Komisija 
izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības atklātā konkursā un tā 
piedāvājumu tālāk nevērtē.  

4.2.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana 
4.2.4.1. Komisija pārbauda vai Pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 

Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas 
labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā veikto aritmētisko kļūdu 
labojumu; 

4.2.4.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas stadijā komisija izvērtē, vai pretendenta 
piedāvājums nav nepamatoti lēts;  



4.2.4.3. ja Komisija konstatē, ka pretendenta finanšu piedāvājums šķiet nepamatoti 
lēts, Komisija  rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta nosacījumiem un pieprasa 
detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī Komisijai ir 
tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu 
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā 
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa 
likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests. 

4.3. Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija veic pārbaudi, vai 
attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām un izraudzītajam izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
nav attiecināmi PIL 42. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Komisija minēto 
izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veic PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

4.4. Ja nepieciešams, Komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu 
veic saskaņā ar PIL 43. panta nosacījumiem. 

4.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. pantu, ir 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo 
cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko 
cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 
 

5. LĒMUMA PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 
 
5.1. Lēmuma par atklāta konkursa rezultātu paziņošana 

5.1.1. visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) 
darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas; 

5.1.2. ja atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt 
atklāto konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā 
minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu 
par atklāta konkursa rezultātu un publicē informāciju EIS;  

5.2. Līguma projekts ir pievienots šim konkursa nolikumam (nolikuma 5. pielikums) un ir šī 
nolikuma neatņemama sastāvdaļa.  

5.3. Iepirkuma līguma slēgšana  
5.3.1. Pasūtītājs slēdz ar atklāta konkursa uzvarētāju iepirkuma līgumu par visu iepirkuma 

priekšmetu saskaņā ar PIL 60. panta septīto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darba 
dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, 
pamatojoties uz Komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un atklāta 
konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu;  

5.3.2. atklāta konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu 
laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas 
dienas. Ja norādītajā termiņā atklāta konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma 
līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 

5.3.3. Ja konkursa uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 5.3.2. 
apakšpunktā minētajā termiņā, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš 
iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu, vai izbeigt iepirkuma procedūru, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
 

6. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
6.1. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus;  
6.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu 

piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai apliecinātas kopijas, 
ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai; 



6.3. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt atklāto konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par 
iemesliem, kuru dēļ atklāts konkurss tiek pārtraukts. Komisija iespējami īsā laikā, bet ne 
vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai 
Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par atklāta konkursa rezultātu, norādot 
apstākļus, kas bija par pamatu atklāta konkursa pārtraukšanai. 

6.4. Komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju 
kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, 
kā arī tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības; 

6.5. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus atklātā konkursa nolikumā, nosūtot par to 
paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, ievietojot informāciju par grozījumiem EIS e-
konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv un Pasūtītāja interneta vietnē pie iepirkuma 
procedūras nolikuma.  

6.6. Komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu. 
6.7. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. 
 

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

7.1. Laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu. 
7.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
7.3. iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk-IUB) par iepirkuma 

procedūras pārkāpumiem atbilstoši PIL 68. panta nosacījumiem. 
7.4. sniegt patiesu informāciju. 
7.5. Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem 

jautājumiem par piedāvājumu. 
7.6. pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt informāciju par 

Pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu. 
7.7. katrs Pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus atklāta konkursa 

nolikumā minētos noteikumus kā pamatu atklāta konkursa izpildei. 
 

8. PIELIKUMU SARAKSTS   
 
8.1. Nolikumam ir šādi pielikumi: 

8.1.1. Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums (1. pielikums); 
8.1.2.  Pieteikums dalībai atklātā konkursā (2. pielikums); 
8.1.3. Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (3. pielikums); 
8.1.4. Finanšu piedāvājums (4. pielikums); 
8.1.5. Līguma projekts (5. pielikums). 

8.2. Pielikumi ir neatņemamas nolikuma sastāvdaļas. 



Atklātā konkursa  „Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” 
            Identifikācijas Nr. SND 2018/19  

                                                nolikuma 1. pielikums  
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

„Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” 

 

1. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver balansēšnas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanu, 
maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas 
tirdzniecību. 

2. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt elektroenerģijas 
iepirkuma apjomus un Pasūtītājs var izslēgt no norādītā elektroenerģiju patērējošo objektu 
saraksta kādu objektu vai papildināt šo sarakstu ar jauniem elektroenerģiju patērējošiem 
objektiem. Norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem iepirkuma apjomiem līguma 
darbības termiņā. 

3. Pretendentam jābūt noslēgtam līgumam ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam 
ir pieslēgtas pasūtītāja elektroietaises. 

4. Pretendents līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam pirms paredzētās tirgotāja maiņas paziņo 
sistēmas operatoram, ka noslēgta vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību. 

5. Pasūtītājs iepirkuma līgumā deleģē pretendentu tā vārdā norēķināties ar sistēmas operatoru 
par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. 

6. Pasūtītājs deleģē pretendentu tā vārdā paziņot sistēmas operatoram par elektroenerģijas 
tirgotāja maiņu. Maksu par sistēmas operatora pakalpojumiem pretendents iekļauj 
lietotājam iesniedzamajos rēķinos. 

7. Pretendentam jānodrošina elektroenerģijas piegāde atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

8.  Pretendentam jānodrošina iespēja nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot 
datus elektroniski vai reģistrējot on-line datu bāzē.     

9. Prasības pretendenta palīdzības dienesta darbībai - elektroenerģijas padeves pārtraukumu 
gadījumos Pasūtītājam jābūt nodrošinātai operatīvai sazināšanās iespējai 24 stundas 
diennaktī, 7 dienas nedēļā vismaz pa diviem neatkarīgiem sakaru kanāliem (piem., mobilo 
telefonu un fiksētas līnijas telefonu) ar pretendenta pārstāvi, kas ir atbildīgs par 
nepārtrauktas un kvalitātes prasībām atbilstošas elektroenerģijas saņemšanas 
nodrošināšanai. 

10. Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu elektroenerģijas vidējais patēriņš 12 (divpadsmit) 
mēnešiem: 

Laika zonas 
Apjoms kWh 
12 mēneši 
 

                                              Viena laika zona 412 500 

Divas laika zonas 
Dienas zona (D) 125 000  
Nakts un nedēļas nogales (N)                  360 000  

 
 
 
 
 



11. Pasūtītāja elektroenerģiju patērējošo objketu saraksts: 
Nr.p.k. Objekta nosaukums Objekta adrese Laika zonas 

 
Vidējais patēriņš 
12 mēnešiem 
(kWh) 

1. Saulkrastu novada 
dome Raiņa iela 8 

(D/N) 55 000 

2. Saulkrastu novada 
bibliotēka Raiņa iela 7 

(D/N) 10 000 

3. Jauniešu māja Raiņa iela 7 (D/N) 8 000 
4. Saulkrastu 

vidusskola Smilšu iela 3 
(D/N) 61 000 

5. Pašvaldības ēka Smilšu iela 7 (D/N) 10 000 
6. Saulkrastu 

vidusskolas 
darbnīca Skolas iela 13A 

(D/N) 2 000 

7.  
Garāžas Skolas iela 13A 

(D/N) 2 000 

8. Saulkrastu 
pamatskola Raiņa iela 6 

(D/N) 15 000 

9. Kapu saimniecība Raiņa iela 2a (D/N) 5 000 
10. Sociālā māja Ķīšupes iela 14 (D/N) 5 000 
11. Tūrisma 

informācijas centrs Ainažu iela 13b 
(D/N) 25 000 

12. Svētku laukums Ainažu iela 13b (D/N) 7 000 
13. Peldvieta “Centrs” Ainažu iela 13b (D/N) 8 000 
14. PII "Rūķītis" Stirnu iela 23 (D/N) 80 000 
15. Vidzemes Jūrmalas 

Mūzikas un mākslas 
skola Ostas iela 15 

(D/N) 10 000 

16. Zvejniekciema 
vidusskola Atpūtas iela 1 

(D/N) 95 000 

17. Pašvaldības 
sociālais dzīvoklis L.Paegles iela 2-5 

(D/N) 4 500 

18. Luksofori  
 

Rīgas iela, Ainažu 
iela, Tallinas iela 

(D/N) 10 000 

19. 
Ielu apgaismojums*   

D 125 000 
N 360 000 

 Kopā    897 500 
 

 
* Transformatoru, kuriem pieslēgti ielu apgaismes ķermeņi, saraksts: 
 
T – 5958 (16A) Inčupītes, Lauku iela; 
T – 5960-6-1 (150A) Bērzu, Meža, Pabažu, Pļavas, Rīgas (B1-B77), Skuju, Selgas, Saules, 
Tīklu, Vidus ielas; 
T – 5962-6-1 (32A) Dzelzceļnieku, Jūras, Kadiķu, Kaijas, Lašu, Mednieku, Rīgas (B78-B122), 
Siguldas, Stacijas, Viršu, ielas; 
T - 5964-5-1 (16A) Aveņu, Eglāju, Kameņu, Madaru, Vaidavas, Zītaru ielas; 



T - 5967-5-1 (32A) Ābeļu, Asteru, Br. Kaudzīšu, Pēterupes, Pīlādžu, Pureņu, V.Lāča ielas, noeja 
uz Pēterupi; 
T – 5973-2-2 (20A) Inčupes, Lauku, Miera ielas; 
T – 8124-2-20 (16A) Ceļš uz Saulīti; 
T – 8206-1-1 (80A) Ainažu (B1-B27), Amatnieku, Avotu, Dīķu, Gravas, Jaunā, Jomas, Kalna, 
Liepu, Murjāņu (B7-B22), Palejas, Salas, Smilšu (B1-B4), Zvaigžņu ielas; 
T – 8207-8-1 (80A) Ainažu (B28-B75), Raiņa (B1-B9) ielas; 
T – 8208-7-1 (100A) A.Kalniņa (B1-B29), Bīriņu, L.Paegles, Noliktavas, Parka, Pērses, Priežu, 
Raiņa (B10-B30), rotaļu laukums, Skolas, Smilšu (B5-B11), Tirgus ielas; 
T – 8209-1-1 (40A) noeja uz peldvietu “Centrs”; 
T – 8210-5-1 (32A) Ainažu (B94-B124), Akācijas, Kļavu, Tallinas (B1-B16), Ziemeļu, Zušu, 
ielas; 
T – 8216-11-1 (32A) Aģes, Atpūtas, Ostas, Skultes, Tallinas (B68-B98) ielas, Bērzu aleja; 
T -8220-5-1 (50A) Ozolu (B1-B26), Tallinas (B17-B67) ielas, gājēju celiņš Bērzu alejas 
sākumā; 
T -8222-6-1 (50A) Ainažu (B76-B93), Ausekļa, estrādes apgaismojums, Kastaņu, Krasta, Mētru, 
Tilta, Viļņu, Zvejnieku ielas; 
T – 8223-6-1 (32A) Cīruļu, Dārza, Dzeņu, Krūmu, Lakstīgalu, Sīļu, Strazdu, Vidrižu B17-B27 
ielas; 
T – 8226-8-1 (32A) A.Kalniņa (B30-B46), Ķīšupes, Stirnu, Vidrižu (B1-B20) ielas; 
T – 8231-5-1 (16A) Jūras prospekts, Melnsila iela; 
T – 8233-4-1 (16A) Celtnieku (B33-B38), Draudzības (B15-B26), Ganību, Lapu (B16-B20) 
ielas; 
T - 8234-7-1 (16A) Akmeņu, Celtnieku (B27-B32), Draudzības (B9-B14), Enkuru, Lapu (B5-
B15) ielas; 
T – 8235-5-1 (16A) Baltijas, Celtnieku (B1-B26), Draudzības (B1-B8), Lapu (B1-B4), Saivas  
ielas; 
T – 8239-5-1 (16A) Bebru, Irbenāju, Rītupes ielas, Meža prospekts; 
T – 8243 (20A) Līču, Upes ielas 
 
 

 
 
 
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Pretendenta nosaukums:  

Datums  
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PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
  

 
  

Sabiedrības nosaukums  reģistrācijas numurs 
  
kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 
 pārstāvība

s pamats  
Amats,  

vārds un uzvārds 
 
Ar šo piesakās piedalīties atklātā konkursā “Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu pašvaldības 
iestāžu vajadzībām”, ID Nr. SND 2018/19. 

 
Pretendents atbilst  neatbilst  mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 1 

 
Apliecinu, ka: 

 pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 
aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus; 

 esam iepazinušies un pilnībā piekrītam Nolikuma un līguma projekta nosacījumiem; 
 šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 
 piedāvājums ir spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Iepirkuma uzvarētājam – līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim; 
 visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst 

oriģinālam. 
 
Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas 
pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma 
_________________________ lappusē.  
 
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas 
paraksts: 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Juridiskā adrese:  

Korespondences adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

                                                           
1 Atbilstoši Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 
20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada 
bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas 
mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 
43 miljonus euro. 



Tālruņa numurs:  

Faksa numurs:  

E-pasta adrese:  

Datums  
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INFORMĀCIJA PAR PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM 
 

 
APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un 
kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma) 1 

(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi, un tabulu par 
apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)  
 

Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt  
 (tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus) 
 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 
reģistrācijas numurs 

Vai uzņēmums 
atbilst mazā vai 

vidējā uzņēmuma 
statusam 

Veicamo 
darbu 

apjoms % 

Veicamo 
darbu apjoms 
EUR bez PVN 

Veicamo 
darbu 

raksturojums 

     
     
     

 
Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai 

apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam. 
 
 

 
 
 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  
Pretendenta nosaukums:  
Datums  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta 
persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.  
Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. 

Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts  
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Iepazinušies ar atklāta konkursa „Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND 2018/19, noteikumiem, mēs piedāvājam veikt 
elektroenerģijas piegādi, atbilstoši tehniskajai specifikācijai par šādu līgumcenu:  
 

Pieslēguma veids 

Prognozējamais 
elektroenerģijas 

patēriņš 36 
mēnešiem 

(kWh) 

Piedāvātā 
cena bez 

PVN (EUR) 
par 1 kWh 

Piedāvātā 
summa par visu 

apjomu 36 
mēn. bez PVN 

(EUR) 

Piedāvātā 
summa par 

visu apjomu 36 
mēn.  ar PVN 

(EUR)  
1 2 3 4 5 

Elektroenerģijas 
patēriņš viena laika 
zonā 

1783500    

Elektroenerģijas 
patēriņš dienas zonā 

375000    

Elektroenerģijas 
patēriņš nakts zonā 
un nedēļas nogalē 

1080000    

Kopā: 3238500    
 

Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās 
izmaksas, balansēšanas pakalpojumu izmaksas, palīgpakalpojumu izmaksas, kā arī visi nodokļi 
(izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie 
riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām Līguma izpildes laikā. 
 
Pretendenta piedāvātās vienību cenas ir nemainīgas visa iepirkuma līguma izpildes laikā. 
Norādītie elektroenerģijas apjomi ir orientējoši. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu 
elektroenerģijas apjomu, kāds nepieciešams, atbilstoši faktiskajam patēriņam. Kā arī pasūtītājs ir 
tiesīgs papildināt un/vai samazināt elektroenerģiju patērējošo objektu skaitu. 

 

 
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  
Pretendenta nosaukums:  
Datums  
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LĪGUMA PROJEKTS 
 
Saulkrastos,               2018. gada __. ___________ 
 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa personā, kurš 
rīkojas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu 
(turpmāk - Lietotājs), no vienas puses, un 

 
<Pretendenta nosaukums> (turpmāk - Tirgotājs), reģistrācijas Nr. __________, juridiskā 
adrese ____________, tās <amata nosaukums> <vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas 
saskaņā ar <normatīvā akta nosaukums>, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – „Puses”, 
bet atsevišķi – „Puse”, pamatojoties uz atklātā konkursa „Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu 
novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND 2018/19 (turpmāk – 
konkurss) rezultātiem (Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2018. gada ___. 
_____________ lēmums, protokols Nr. _____________), konkursam iesniegto TIRGOTĀJA 
piedāvājumu, izsakot savu brīvo gribu bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz šo līgumu 
(turpmāk–Līgums) par turpmāko: 
 

1. Līguma priekšmets 
Tirgotājs pārdod elektroenerģiju un nodrošina balansēšanas pakalpojumu, bet Lietotājs pērk 
elektroenerģiju Lietotāja elektroenerģiju patērējošu objektu (1. pielikums) vajadzībām, 
pamatojoties uz konkursam iesniegto Tirgotāja finanšu piedāvājumu (2. pielikums). Iepirkuma 
priekšmets neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali. 
 

2. Līguma termiņš un izpildes kārtība 
2.1. Līgums stājas spēkā 2018. gada __. _______ un tā darbības termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) 
mēneši, līdz 2021. gada __. __________. 
2.2. Lai Līgums būtu spēkā un Lietotājs saņemtu nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ir 
nepieciešams spēkā esošs sistēmas pakalpojumu līgums starp Lietotāju un elektroenerģijas 
sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises, un pa kuru tiek piegādāta 
Tirgotāja saražotā elektroenerģija. 
2.3. Tirgotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par to, lai tā pārdotās 
elektroenerģijas daudzums katrā tirdzniecības intervālā atbilstu sistēmā nodotās elektroenerģijas 
daudzumam un nopirktās elektroenerģijas daudzums atbilstu no sistēmas saņemtās 
elektroenerģijas daudzumam. 
2.4. Līguma pielikumā un iepirkumā norādītie elektroenerģijas apjomi ir uzskatāmi par 
prognozējamiem gada apjomiem līguma darbības termiņā. Lietotājs par līgumā noteikto maksu ir 
tiesīgs iepirkt tādu elektroenerģijas daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, 
samazinot vai palielinot apjomu.  
2.5. Elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt izslēgti, ja Lietotājs par to rakstveidā paziņo 
Tirgotājam vismaz vienu mēnesi iepriekš. 
2.6. Ja Lietotājs vēlas pirkt elektroenerģiju citiem objektiem, kas nav norādīti Līgumā, Lietotājs 
par to informē Tirgotāju. Šādā gadījumā atsevišķa Līdzēju 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.). 
 

3. Elektroenerģijas cena un norēķinu kārtība 
3.1. Prognozētais elektroenerģijas apjoms un elektroenerģijas cena, par kādu Tirgotājs pārdod 
Lietotājam elektroenerģiju konkrētā laika zonā, ir noteikta Tirgotāja finanšu piedāvājumā 
(2. pielikums), kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 
3.2. Kopējā paredzamā līgumcena līguma darbības laikā, atbilstoši Tirgotāja piedāvājumam ir 
_______ EUR (_________) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
3.3. Elektroenerģijas cena ietver visas ar elektroenerģijas piegādi saistītās tiešās un netiešās 
izmaksas, tajā skaitā visus nodokļus un nodevas, un balansēšanas pakalpojuma cenu, izņemot 
pievienotās vērtības nodokli. Pretendents nav tiesīgs prasīt mēneša maksu par pakalpojumu, 
maksu par tirdzniecības pakalpojumu u.tml. 
3.4. Elektroenerģijas cena neietver maksājumus par sistēmas pakalpojuma izmantošanu, 
palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm, ko Tirgotājs iekļauj rēķinā, 
pamatojoties uz sistēmas operatora sniegto informāciju. 
3.5. Ar šo Līgumu Tirgotājs tiek deleģēts Lietotāja vārdā norēķināties ar sistēmas operatoru: 

3.5.1. par sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem; 
3.5.2. par obligātā iepirkuma komponentēm. 

3.6. Elektroenerģijas cena paliek nemainīga visā Līguma darbības laikā. Ja Tirgotājs var piedāvāt 
zemāku cenu vai Latvijas Republikas tirgū tiek pārdota elektroenerģija ar zemāku cenu, Līdzēji 
var vienoties par atbilstošu elektroenerģijas cenas samazināšanu. 
3.7. Norēķini par patērēto elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par Lietotāja faktiski patērēto 
elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 
3.8. 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 lietošanas kārtību.  
3.9. Līdz kārtējā mēneša 10. datumam Tirgotājs iesniedz Lietotājam rēķinu par iepriekšējā 
mēnesī patērēto elektroenerģiju saskaņā ar komercuzskaites mēraparātu rādījumiem, norādot 
maksu par katru objektu un ielu. Līdzēji vienojas, ka Tirgotājs var iesniegt Lietotājam 
elektroniski sagatavotu rēķinu, nosūtot to uz e-pasta adresi: dome@saulkrasti.lv. Tirgotāja 
izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko 
apliecinājumu (autorizāciju). Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā 
nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.  
3.10. Lietotājs samaksā rēķinu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas. Rēķina apmaksas 
datums ir naudas ieskaitīšanas diena Tirgotāja bankas kontā. Ja termiņš iekrīt brīvdienā, tad 
pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena. Ja Lietotājam ir parāds par patērēto 
elektroenerģiju, tā kārtējo maksājumu summu ieskaita kā parāda (arī nokavējuma procentu 
maksājumu) atmaksu. 
3.11. Ja Tirgotājs līdz kārtējā mēneša 20. datumam nav saņēmis paziņojumu no Lietotāja par 
rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka Lietotājs savlaicīgi saņēmis rēķinu un viņam nav 
pretenziju pret rēķinā norādītajiem datiem. 
3.12. Gadījumā, ja Lietotājs nav Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā paziņojis komercuzskaites 
mēraparātu rādījumus, Tirgotājam ir tiesības izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu vidējā 
mēneša patēriņa, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu vidējā patēriņa. 
 

4. TIRGOTĀJA tiesības un pienākumi 
4.1. Tirgotāja pienākumi:  

4.1.1. tirgot Lietotājam elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības laikā un par 
Līgumā noteikto cenu;  



4.1.2. izrakstīt un nosūtīt Lietotājam rēķinu par patērēto elektroenerģiju un nodrošināt 
iespēju nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot datus elektroniski vai 
reģistrējot on-line datu bāzē;  
4.1.3. nodrošināt operatīvās sazināšanās iespējas darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 
ar Tirgotāja pārstāvi, kas ir atbildīgs par nepārtrauktas un kvalitātes prasībām atbilstošas 
elektroenerģijas tirdzniecību. 
4.1.4. līguma izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, 
kura tīklam ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises, un pa kuru tiek piegādāta saražotā 
elektroenerģija; 
4.1.5. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Lietotāju par sava uzņēmuma juridiskā 
statusa, nosaukuma, adreses, u.c. rekvizītu maiņu. Šāds rakstisks paziņojums kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu; 
4.1.6. nodrošināt Lietotājam balansēšanas pakalpojumus. 

4.2. Tirgotāja tiesības:  
4.2.1. pieprasīt no Lietotāja avansa maksājumu viena mēneša vidējā maksājuma apmērā, 
ja Lietotājs ir atkārtoti kavējis maksājumus;  
4.2.2. elektroenerģijas tirdzniecību pārtraukt tikai šādos ārkārtas gadījumos, ja 
tirdzniecības pārtraukumi radušies:  

4.2.2.1. stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas rezultātā; 
4.2.2.2. Lietotāja personāla vainas dēļ. 
 

5. Lietotāja tiesības un pienākumi 
5.1. Lietotājam  ir šādi pienākumi:  

5.1.1. samaksāt par patērēto elektroenerģiju 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas, kas tiek izrakstīts saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
5.1.2. informēt Tirgotāju, ja no Tirgotāja nav savlaicīgi (līdz kārtējā mēneša 
10. datumam) saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju;  
5.1.3. noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru; 
5.1.4. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Tirgotāju par juridiskā statusa, 
nosaukuma, adreses, u.c. rekvizītu maiņu, kā arī par īpašumā vai lietošanā esošo objektu, 
kuriem tiek piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību maiņu. Šāds 
rakstisks paziņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu; 
5.1.5. organizēt savu elektroietaišu kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt to tehnisko 
stāvokli atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības noteikumu 
prasībām; 
5.1.6. stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā 
uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī mēraparātu plombu 
uzstādīšanu un saglabāšanu. 

5.2. Lietotājam ir tiesības: 
5.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šī Līguma ietvaros saņemt balansēšanas 
pakalpojumu; 
5.2.2. saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 
elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam; 
5.2.3. Līgumā noteiktajā kārtībā iekļaut patērējošo objektu sarakstā jaunu objektu vai 
izslēgt esošu objektu no patērējošo objektu saraksta; 
5.2.4. mainīt elektroenerģijas zonas rakstveidā informējot Tirgotāju; 
5.2.5. iesniegt Tirgotājam pretenzijas par izrakstīto rēķinu 10 (desmit) dienu laikā no 
rēķina saņemšanas dienas. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina 
korekcijas un galīgie norēķini starp Līdzējiem. 
 



 
6. Personas datu aizsardzība 

6.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Līdzēju rīcībā nonāk informācija, kas 
saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Līdzēji apņemas: 

6.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto 
pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai; 
6.1.2. bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu 
trešajai personai Līdzēji informē viens otru. 

6.2. Līdzēji informē viens otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu 
aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Līdzējiem vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos 
datus. Līdzējs, kas nodod personas datus, ir atbildīgs par datu precizitāti un tiesiskā pamata 
noteikšanu datu apstrādei. 
6.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir 
tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu. 
6.4. Apstrādājot datus, Līdzējiem ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības. Līdzējiem nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas 
Ekonomiskās zonas robežām. 
 

7. Atbildība un sankcijas 
7.1. Līdzēju 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 
izpildes laikā.  
7.2. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 
viena Līdzēja vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā, kā arī rupjas neuzmanības vai 
nolaidības rezultātā.  
7.3. Maksājuma kavējuma gadījumā Tirgotājs ir tiesīgs prasīt no Lietotāja nokavējuma maksu 
0,1% (nulle komas viena procenta) apmērā no pamatparāda summas par katru maksājuma 
kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no pamatparāda  summas. 
7.4. Tirgotājs nav atbildīgs Lietotājam par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju sakarā 
ar to, ka Lietotājam nav spēkā esoša sistēmas pakalpojumu līguma vai elektroenerģijas sistēmas 
operators nesniedz Lietotājam sistēmas pakalpojumus no Tirgotāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
 

8. Nepārvarama vara 
8.1. Līdzēji nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 
tādu apstākļu dēļ, kurus Līdzēji nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai 
novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 
nepārvaramas varas apstākļi). 
8.2. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 
nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā Līdzējam nav tiesību atsaukties uz 
nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 
8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 
automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 
8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, katram Līdzējam ir 
tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. Šādā 
gadījumā Līdzēji līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 
8.5. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās 
saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 
 



9. Līguma izbeigšana un grozīšana 
9.1. Līgums izbeidzas, beidzoties Līguma termiņam vai Līgumā noteiktajos gadījumos pirms 
Līgumā noteiktā termiņa. 
9.2. Lietotājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot Tirgotājam vismaz vienu 
mēnesi iepriekš.  Tirgotājs nav tiesīgs prasīt maksu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. 
9.3. Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Lietotājam, 
šādos gadījumos: 

9.3.1. 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; 
9.3.2. nav spēkā vai spēku zaudējis Lietotāja noslēgtais sistēmas pakalpojumu līgums; 
9.3.3. Jebkurā no gadījumiem, kad Līdzēji atkāpjas no Līguma izpildes, Lietotājs 
apmaksā Tirgotāja izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju. 

9.4. Tirgotāja maiņa notiek ar mēneša pirmo datumu. 
9.5. Līguma grozījumi noformējami rakstveidā. Līdzēji ir tiesīgi izdarīt nebūtiskus līguma 
grozījumus. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā 
noteiktajos gadījumos. 
 

10. Noslēguma jautājumi 
10.1. Līdzēji vienojas, ka tiem ir saistoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos - 
Elektroenerģijas tirgus likumā, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, 
Enerģētikas likumā u.c. paredzētie noteikumi atbilstoši redakcijai, kas ir spēkā attiecīgās 
darbības veikšanas brīdī. 
10.2. 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,  
parādu piedziņai, kā arī citus gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie 
normatīvie akti.  
10.3. 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. 
10.4. Līgums sagatavots uz __ lapām, tam pievienoti 2 (divi) pielikumi un parakstīts 2 (divos) 
eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Tirgotāja, otrs – pie 
Lietotāja. 
10.5. Par Līguma izpildi ir atbildīgas šādas Līdzēju kontaktpersonas: 

10.5.1. no Lietotāja puses – Aivars Gavars, tālr. 22008416, e-pasts: 
aivars.gavars@saulkrasti.lv  
10.5.2. no Tirgotāja puses – _________, tālr. _________, e-pasts: -
___________________ 

10.6. Līguma pielikumi: 
10.6.1. Elektroenerģijas patēriņa objektu saraksts uz __ (____) lapām; 
10.6.2. finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām. 

 
11. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 

 
PASŪTĪTĀJS 
Saulkrastu novada dome  
Reģistrācijas Nr. 90000068680 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,  
Saulkrastu novads, LV-2160, 

UZŅĒMĒJS 
reģ. nr.  
Juridiskā adrese:  
Banka:  
Kods:  



Banka: AS SEB banka  
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV78UNLA0050008528948 
 
 
_______________________A. Gavars  
 
2018. gada __. _________ 
 

Konts:  
 
 
 
 
_____________________                                   
 
2018. gada __. _________ 

 


