4.pielikums
Iepirkuma „Elektroenerģijas piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VMD 2018/17) nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
IEPIRKUMA LĪGUMS NR. ____________________
PAR ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDI
Rīgā
201__. gada ___.________
Valsts meža dienests, reģ.Nr.90000057795, tā ģenerāldirektora Anda Krēsliņa personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Valsts meža dienesta likumu un Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija
noteikumiem Nr.449 ”Valsts meža dienesta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas
puses, un
<Uzņēmēja uzņēmējdarbības forma, nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, tās
<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <pārstāvības tiesības
apliecinošā dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses, abi
kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Elektroenerģijas piegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. VMD 2018/17)(turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un <Pretendenta
nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu par turpmāk norādīto (turpmāk
tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk elektroenerģiju, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem
un pielikumiem, Pasūtītāja pārvaldīšanā esošajiem un nomātajiem valsts nekustamajiem
īpašumiem (turpmāk tekstā – Objekti) (1.pielikums - Tehniskā specifikācija), pamatojoties
uz informāciju, kuru sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls”, reģistrācijas numurs
40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga (turpmāk tekstā – SSO), sniedz
Piegādātājam par SSO uzskaitē esošiem Objektiem.
1.2. Piegādātājs nodrošina Pasūtītāju ar elektroenerģiju atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
1.3. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un
citas Piegādātāja darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
2.1. Cena, par kādu Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk elektroenerģiju, noteikta Līguma
2.pielikumā – Finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājumā noteiktā cena par 1 kWh paliek
nemainīga visu Līguma darbības laiku.
2.2. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā tiek ietvertas visas ar Iepirkuma priekšmetu saistītās
izmaksas, atlaides un piemaksas, balansēšanas pakalpojumu 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 plānotajā Līguma izpildes laikā.
Elektroenerģijas cena neietver obligātā iepirkuma komponentes un sistēmas pakalpojuma
tarifus.
2.3. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par Pasūtītāja faktiski patērēto
elektroenerģijas apjomu, atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem.
2.4. Pasūtītājam pārdotās un tā izlietotās elektroenerģijas apjoma uzskaiti veic SSO tiesību aktos
noteiktajā kārtībā.
2.5. Piegādātājs izraksta un nosūta Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto
elektroenerģiju līdz kārtējā mēneša 10.datumam, pēc elektroenerģijas komercuzskaites
mēraparāta rādījumu saņemšanas.
2.6. Pasūtītājs veic rēķina apmaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas

Pasūtītāja grāmatvedībā.
2.7. Rēķina saņemšanas veids ir pa elektronisko pastu (turpmāk – e-pasts) no Piegādātāja e-pasta
adreses: <e-pasta adrese> uz Pasūtītāja e-pasta adresi: maksajumi@vmd.gov.lv . Rēķins tiks
uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto epasta adresi.
2.8. Līguma darbības laikā Līguma summa nedrīkst pārsniegt EUR 41 999,00 (četrdesmit viens
tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 00 euro centi), bez pievienotās vērtības
nodokļa.
3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
3.1.1. nekavējoties informēt Piegādātāju, ja līdz kārtējā mēneša 10.datumam nav saņemts
rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju;
3.1.2. pilnā apjomā apmaksāt Piegādātāja izrakstītos rēķinus 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā pēc tā saņemšanas;
3.1.3. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Piegādātāju par Pasūtītāja juridiskā
statusa, nosaukuma, adreses u.c. rekvizītu maiņu, kā arī piederošo objektu, kuriem
tiek piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību izmaiņām;
3.1.4. saņemt no Piegādātāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar
elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam.
3.2. Piegādātāja pienākumi un tiesības:
3.2.1. nodrošināt elektroenerģijas piegādi Pasūtītāja Objektos;
3.2.2. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam par Līguma 2.pielikumā noteikto
elektroenerģijas cenu;
3.2.3. izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc Pasūtītāja
faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma, pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu
saņemšanas;
3.2.4. ja Piegādātājs līdz kārtējā mēneša 3.datumam nav saņēmis komercuzskaites
mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu pēc iepriekšējā mēneša
patēriņa;
3.2.5. garantēt piegādātās elektroenerģijas kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šāda veida elektroenerģiju.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Puses ir materiāli atbildīgas par šī Līguma saistību neizpildi un zaudējumu, un līgumsoda
atlīdzība neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākumu izpildes.
4.2. Puse, kura nepamatoti izbeidz šo Līgumu pirms saistību pilnīgas izpildes, maksā otrai Pusei
līgumsodu 10% apmērā no kopējas Līguma summas un sedz tiešos zaudējumus, kuri tai
radušies līdz ar saistību neizpildi.
4.3. Par šī Līguma noteikto maksājumu termiņu nepamatotu kavējumu Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru turpmāk nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
4.4. 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, tajā skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
5.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līguma 2.8.punktā minētās summas palielināšanu)
vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma
61.pantā noteikto. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un
kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
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5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka Piegādātājs veic
elektroenerģijas piegādi neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam vai Līguma
nosacījumiem, un konstatētos trūkumus Piegādātājs nenovērš 10 (desmit) dienu laikā no
Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādējādi radušos
zaudējumus.
5.3. Piegādātājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no
Piegādātāja izrakstītajiem rēķiniem, un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit)
dienas pēc tam, kad Piegādātājs par to ir rakstiski brīdinājis Pasūtītāju.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā lauzt Līgumu, par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš
rakstiski brīdinot Piegādātāju.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams
izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
5.6. Laužot Līgumu, Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja izrakstītos rēķinus par saņemto
elektroenerģiju atbilstoši Līguma nosacījumiem.
5.7. Līguma darbības laikā 1.pielikumā norādītais objektu skaits var mainīties.
5.8. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi Pusēm rakstiski vienojoties, tie stājas
spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par
tā neatņemamu sastāvdaļu.
5.9. Līguma darbība pilnībā vai attiecībā uz kādu konkrētu Pasūtītāja objektu tiek izbeigta,
Pusēm vienojoties, vai izbeidzoties Pasūtītāja lietošanas tiesībām uz objektu.
6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds
risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību
normu noteiktajā kārtībā tiesā.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no līgumsaistību pilnīgas vai daļējas neizpildes, ja tā radusies
nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt un par
kuras rašanos tās nav atbildīgas.
7.2. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas,
katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšēji nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kā arī
gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka valsts institūciju pieņemtie ārējie
normatīvie akti. Par minēto apstākļu iestāšanos ir jāpaziņo otrai Pusei 7 (septiņu) dienu
laikā. Ja iespējams, paziņojumam jāpievieno attiecīga valsts institūciju izziņa, kas apliecina
nepārvaramas varas apstākļu esamību.
7.3. Puses šī Līguma 7.1.apakšpunktā noteiktajos gadījumos vienojas par saistību izpildes
termiņa pagarināšanu, Līguma atcelšanu vai citu nosacījumu izmaiņu, kamēr darbojas šie
apstākļi un sekas.
7.4. Ja Līgums zaudē spēku nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesību
prasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību, kuri tai turpmāk varētu rasties sakarā ar šādiem
apstākļiem. Nepārvaramas varas iestāšanās neatbrīvo Puses no saistībām, kas ir radušās
saistībā ar šo Līgumu līdz nepārvaramas varas iestāšanās brīdim.
8. KONFIDENCIALITĀTE
8.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas
neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi saistīto dokumentu saturu, kā arī tehniska,
komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kā arī jebkuru
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informāciju, kas attiecas uz Puses klientiem, kas kļuvusi pieejama līgumsaistību izpildes
gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
8.2. Puses apņemas nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku
puses.
8.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu
ievērošanu.
8.4. Konfidencialitātes saistībai nav laika ierobežojuma, tai ir beztermiņa raksturs.
9. DATU AIZSARDZĪBA
9.1. Pusēm ir tiesības izmantot no otras Puses iegūtos datus tikai ar mērķi nodrošināt šajā
Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu
datu apstrādei un aizsardzībai.
9.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas
saņemšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
9.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu
datus, izņemot gadījumus, kad tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
9.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām
personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas
informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.2. Līgums stājas spēkā tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 (divdesmit
četri) mēnešus no dienas, kad Līgumu ir parakstījuši Līdzēji, vai, kamēr tiek sasniegta
kopējā Līguma summa.
10.3. Ja līdz 10.2.punktā noteiktajam termiņam Līguma 2.9.punktā noteiktā Līguma summa nav
iztērēta, Līdzēji ir tiesīgi vienoties par Līguma grozījumiem un pagarināt Līguma darbības
laiku līdz Līguma 2.9.punktā noteiktās Līguma summas izpildei, nepārsniedzot Publisko
iepirkumu likuma 60.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu.
10.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapaspusēm, ar vienādu
juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja.
10.5. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē <personas amats, vārds,
uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>.
10.6. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē <personas amats, vārds,
uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>.
10.7. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu.
11. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:
Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Reģ. Nr. 90000057795
Tālr: 67226600, fakss: 67211176
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV71TREL2160362011000

PIEGĀDĀTĀJS:
Nosaukums______________________
Adrese _________________________
Reģ. Nr. ________________________
Tālr. __________, fakss ___________
Banka: _________________________
Kods: __________________________
Konts: _________________________

Ģenerāldirektors

<Amata nosaukums>

___________________________ A.Krēsliņš

___________________________ V.Uzvārds
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1.pielikums
201_.gada ___.____________
Iepirkuma līgumam Nr.________________

Tehniskā specifikācija, tehniskais piedāvājums
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2.pielikums
201_.gada ___.____________
Iepirkuma līgumam Nr.________________

Finanšu piedāvājums
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