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1. Vispārīga informācija par konkursu. 

1.1. Iepirkuma metode 

Iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu. 

1.2. Identifikācijas Nr. RPNC/2017/05 

1.3. Pasūtītājs un kontaktpersonas 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs); 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV – 1005,  

Faksa Nr.: +371 67222305 

komisijas kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos Ivars Neļķe, tālr. +371 

26543422, e-pasts: ivars.nelke@rpnc.lv.  

1.4. Nolikuma saņemšana 

Konkursa nolikuma drukāto variantu līdz 2017. gada 7. decembrim plkst. 1000 

iespējams saņemt Tvaika ielā 2, Rīgā (Administrācijas korpuss, 2.stāvs, 211. kabinets). 

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā 

veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Tvaika ielā 2, Rīgā 

(Administrācijas korpuss, 2.stāvs, 211. kabinets) triju darbdienu laikā pēc tam, kad 

saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums 

iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laiks – darba dienās no 900 līdz 1600, 

pārtraukums no 1200 līdz 1300. 

Konkursa nolikums ir ievietots lejupielādēšanai VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” mājaslapā internetā www.rpnc.lv  

Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par 

šo iepirkumu tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.rpnc.lv un Elektronisko 

iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.  

Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.rpnc.lv. publicētajai 

informācijai par šo iepirkumu un iekļaut to savā piedāvājumā.  

Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 

informāciju par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska 

pieeja interneta mājaslapā www.rpnc.lv. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas iegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” struktūrvienībām, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 

1.pielikums) prasībām. 

2.2. Plānotā līgumcena 

Plānotā līgumcena 540 000 EUR.  

2.3. Avansa maksājumi nav paredzēti. 

mailto:ivars.nelke@rpnc.lv
http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
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2.3. Līguma izpildes termiņš 

Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu (7.pielikums) ar iepirkuma uzvarētāju uz 36 (trīsdesmit 

sešiem) kalendārajiem mēnešiem par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, vai līdz brīdim, 

kad tiek sasniegta plānotā līgumcena.  

2.4. CPV kods: 09310000-5 – elektrība. 

2.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās. 

2.6. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā 

vai par atsevišķu iepirkuma priekšmeta daļu.  

2.7. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt 

elektroenerģijas iepirkuma apjomus un tas nevar būt par pamatu Pretendenta prasībai 

pret Pasūtītāju. 

2.8. Iepirkuma līguma izpildes vieta 

1.daļai – Rīga, Tvaika iela 2, Laktas iela 6, Ļermontova iela 1, Veldres iela 1a, Aptiekas 

iela 7 un Dārza iela 4. 

2.daļai – Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, „Greiveri”. 

2.9. Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs 

Iepirkuma līgumu paredzēts slēgt ar pretendentu, kurš iesniegs iepirkuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

2.10. Tehniskās prasības  

Piedāvājums iesniedzams tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā vai par 

atsevišķu iepirkuma priekšmeta daļu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu 

piedāvājuma variantu. Piedāvājumā jāiekļauj visi prasītie darbu apjomi. Pretendents 

nedrīkst izslēgt kādu no apjomu pozīcijām. Finanšu piedāvājuma sadaļu sagatavo, 

ievērojot nolikuma 1.pielikuma prasības.  

2.11. Finanšu prasības 

Finanšu piedāvājumā jāaizpilda tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma veidne 

(4.pielikums), atbilstoši tehniskajā specifikācijā dotajiem darbu apjomiem. Cena jānosaka 

euro. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, 

nepieciešamie darbi kvalitatīvai būvdarbu izpildei. Līguma ietvaros netiks izmaksāts 

avansa maksājums. Līguma apmaksa notiks par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

3. Informācija pretendentiem 

3.1. Piedalīšanās konkursā 

3.1.1. Pretendents ir reģistrēts Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā, kuru uztur Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija. 

3.1.2. Pretendentam iepriekš ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze elektroenerģijas 

tirdzniecībā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas. Pretendenta pieredzi 

apliecina Latvijas Republikā vai ārvalstīs noslēgti elektroenerģijas tirdzniecības 

līgumi, saskaņā ar kuriem 12 (divpadsmit) mēnešu laika periodā Pretendenta 



4 

 

kopējās pārdotās elektroenerģijas apjoms nav bijis mazāks par 1 500 000 kWh. 

Pretendents, kurš dibināts vēlāk, apliecina pieredzi par nostrādāto periodu. 

3.1.3. Pretendentam ir noslēgts un spēkā esošs līgums ar elektroenerģijas sadales un 

pārvades sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja elektroietaises vai 

sadales sistēmas operatora apliecinājums par gatavību slēgt līgumu par sistēmas 

pakalpojumiem, kas nav īsāks kā iepirkuma Līguma izpildes termiņš.  

3.1.4. Pretendentam ir noslēgts un spēkā esošs, vai Konkursa uzvaras gadījumā tas 

noslēgs balansēšanas līgumu ar pārvaldes sistēmas operatoru. 

3.1.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā 

iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

3.1.6. Ja piedāvājumu konkursā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu par 

piedalīšanos atklātā konkursā (2.pielikums) paraksta visi piegādātāju apvienības 

dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar 

piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 5.1.2.3.punktā, citus 

piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais 

apvienības dalībnieks vai arī visi apvienības dalībnieki. 

3.1.7. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad pretendenta kvalifikāciju 

apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Uz 

katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.1. - 3.1.5.punkts, bet pārējos 

nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā. 

3.1.8. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja: 

 pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 5.punktā minētos dokumentus; 

 uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi; 

 pretendentam nav tiesību sniegt pakalpojumus; 

 pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) 

izvirzīto prasību izpildi; 

 ir konstatēts, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis konkursa komisijai nepatiesu 

informāciju; 

3.1.9. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu 

atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar 

Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību 

konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. 

3.2. Cita informācija 

3.2.1. pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā pa pastu, pa faksu vai 

elektroniski; 

3.2.2. pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā 

atvēršanas brīdim; 



5 

 

3.2.3. laikā no piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim 

pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esamību. 

Piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs 

nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu; 

3.2.4. pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod, izņemot 

gadījumus, kas noteikti šī nolikuma 4.1.2.punktā; 

3.2.5. katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma 

variantu; 

3.2.6. Pretendents līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (fizisku un 

juridisku personu). Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa 

(5.pielikums). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, kā 

arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē tiek veikta 

Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī Nolikuma 7.pielikumā). 

3.2.7. personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma vai tā 

daļas sagatavošanā, aizliegts piedalīties konkursā. 

3.3. Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija 

3.3.1. pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā „Publisko iepirkumu likumā” 

noteiktajā kārtībā. 

3.3.2. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai 

elektroniski. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja 

pasta adresi – Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, faksa numuru – 67222305 vai 

nolikumā norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas konkursa procedūras jautājumos e-

pastu – andris.zukovskis@rpnc.lv. 

3.3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu 

darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

3.3.4. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un 

vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma 

procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

3.3.5. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto 

informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, 

ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 

iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. 

 

4. Konkursa piedāvājuma iesniegšana un noformēšana 

4.1. Termiņš un vieta 

4.1.1. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas 

pretendenta izvēles iespējas: 

4.1.1.1 izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas; 

mailto:andris.zukovskis@rpnc.lv
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4.1.1.2 elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu 

apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF 

formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs 

par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

4.1.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

4.1.2.1. pieteikuma veidlapa un tehniskais piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, 

atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

4.1.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu paraksta vismaz pretendenta pieteikumu (sk. EIS sistēmā šī konkursa 

sadaļā pievienotās datnes). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar 

pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota 

persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts 

dokumenta oriģināls PDF formātā); 

4.1.2.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā 

formā, parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu 

elektronisko parakstu. 

4.1.3. Piedāvājumus, kas nav iesniegti šajā konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā, vai 

saņemti pēc šajā konkursa nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, 

neizskata.  

4.1.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai 

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4.1.5. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, 

Pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām iepirkuma komisija jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā 

dokumenta atvēršanai. 

4.2. Piedāvājuma sastāvs un noformējums 

4.2.1.  Konkursa piedāvājumam jābūt latviešu valodā. 

Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno LR MK 22.08.2000. 

noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 

noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā” vai notariāli apliecināts 

tulkojums latviski. 

4.2.2. Piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām: 

 Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie 

dokumenti;  

 Finanšu piedāvājums; 

4.2.3. Lapas jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo).  

4.2.4. Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo. 

4.2.5. Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei: 
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VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Administrācijas korpuss (Lietvedības daļa, kabinets Nr.104) 

Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005. 

pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis 

piedāvājums iepirkumā 

“Elektroenerģijas iegādei 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

identifikācijas Nr.: RPNC/2017/05 

Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām! 

 

* Aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par pretendentu (uzņēmuma nosaukums, 

adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese). 

  

4.2.6. pretendentam rakstiski jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija. 

Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma pielikumos dotajām 

veidlapām. Papildinformācija (ja tāda tiek pievienota) noformējama brīvā formā. 

 

4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības 

Iesniegtais konkursa pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu konkursa nolikuma 

akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma pielikumā Nr.7 esošo 

līgumu. Līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var 

mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz 

tālāku līdzdalību konkursā. Katrs pretendents konkursā var piedalīties tikai ar vienu 

piedāvājumu (vienu piedāvājuma variantu). Pretendents maksā par visiem izdevumiem, 

kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, konkursa organizētājs nav 

atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek atmaksāti 

 

5. Konkursa piedāvājuma saturs 

5.1. Lai piedalītos konkursā, pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un 

dokumenti: 

5.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

5.1.1.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo 

atbilstoši veidnei (Nolikuma 2.pielikums). Pretendenta pieteikumu 

dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: 

5.1.2. Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti 

5.1.2.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši 

pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un 

izpildīt visas konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un 

apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā informācija atbilst 

patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 2.pielikumā), un pretendents 

uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 7.pielikumā 

pievienoto līgumu piedāvātajā redakcijā. 

5.1.2.2. pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona 

(iesniedzams tā oriģināls vai notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās 
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amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas personas apliecināta 

kopija; 

5.1.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam 

pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams 

tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās 

dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka 

veicamo darba daļu līguma izpildē. 

5.1.2.4. Pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību minētajai 

prasībai, norādot pasūtītāja nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas laiku, 

pakalpojuma apjomu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa 

numuru. Aprakstam jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes 

no aprakstā minētiem pasūtītājiem.  

5.1.2.5. Pretendenta sagatavotu informāciju, saskaņā ar Nolikuma 

3.pielikumu, par Latvijas Republikā vai ārvalstīs noslēgtiem 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumiem, saskaņā ar kuriem 12 

(divpadsmit) mēnešu laika periodā Pretendenta kopējās pārdotās 

elektroenerģijas apjoms nav bijis mazāks par 1 500 000 kWh, 

pievienojot vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes. 

5.1.2.6. Lai apliecinātu Nolikuma 3.1.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz 

apliecināta līguma kopija ar elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru 

par sistēmas pakalpojumiem vai sadales sistēmas operatora 

apliecinājums, ka gadījumā ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības tiks noslēgts līgums par sistēmas pakalpojumiem, 

kura termiņš nav īsāks par iepirkuma Līguma izpildes termiņu. 

Pretendentam līguma kopiju ar sistēmas operatoru (ja ir iesniegts uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi apliecinājums) būs jāiesniedz pirms 

Līguma slēgšanas ar Pretendentu par elektroenerģijas iegādi. 

5.1.2.7. Apliecinājumu, ka Pretendentam ir, vai Konkursa uzvaras 

gadījumā tas noslēgs balansēšanas līgumu ar pārvades sistēmas 

operatoru. 

5.1.2.8. Finanšu piedāvājums, ievērojot nolikuma 1.pielikuma prasības.  

5.1.2.9. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 

5.pielikumu. 

5.1.2.10. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu (ESPD), kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 441.panta (1) daļu. ESPD 

veidlapu paraugu forma pieejama: 

5.1.2.11. Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, 

ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma 

procedūras dokumentam; 

5.1.2.12. Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu: 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv. 

5.1.2.13. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

(6.pielikums). 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv
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5.1.3. Finanšu piedāvājums 

5.1.3.1. Finanšu piedāvājumu Pretendentam ir jāiesniedz par katru 

iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. 

5.1.3.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai 

Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 5.pielikums). 

5.1.3.3. Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj visas ar 

elektroenerģiju saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, 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, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē 

sniegtu Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs 

nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti 

Finanšu piedāvājumā. 

5.1.3.4. Finanšu piedāvājumā visas cenas ir jānorāda euro (EUR) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, norādot 5 (piecus) ciparus aiz komata. 

5.1.3.5. Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus. 

5.1.3.6. Pretendenta Finanšu piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un 

nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma Tehniskās specifikācijas 

(Nolikuma 1.pielikums) minimālo prasību izpilde. 

 

6. Konkursa norise 

6.1. Par visiem ar konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” iepirkuma komisija. Konkursa 

komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī 

nolikuma prasībām. 

6.2. Piedāvājumu atvēršana 

Piedāvājumus atvērs 2017. gada 6. decembrī plkst. 10.00, Administrācijas korpusa 

1.stāva mazajā zālē. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās 

sanāksmē, reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts vārds, 

uzvārds, pārstāvētais uzņēmums (ja dalībnieks pārstāv kādu no pretendentiem) un 

paraksts. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots komisijas sastāvs. Pēc 

komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts Pretendentu saraksts. Komisija atver 

Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas datumu, laiku un finanšu piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikumā 

norādītajam piedāvājuma vērtēšanas kritērijam. Kad visi piedāvājumi atvērti, 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs. 

Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. 

6.3. Piedāvājumu vērtēšana 

6.3.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās: 

 1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību konkursa nolikuma 

prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām; 
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 2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: 

piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām; 

 3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: 

finanšu piedāvājumus. 

6.4. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu, kas 

atbilst nolikuma prasībām. 

6.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par 

kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, 

kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā 

labojumus. 

6.6. Pretendenta pārbaude atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 42.pantam. 

6.7. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 42.panta pirmajā 

daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos 

izņēmumu, termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

6.8. Komisija pārbaudes veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto 

kārtību. 

6.9. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija 

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko 

cenu vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts 

lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet 

tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

6.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, 

kurš piedāvājis zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu 

tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no 

nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav 

uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja 

nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

7. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi. 

7.1. Komisijas tiesības: 

7.1.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā; 

7.1.2. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

7.1.3. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 

7.1.4. veikt izmaiņas konkursa nolikumā; 

7.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām; 

7.1.6. konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu; 
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7.1.7. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, 

tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu; 

7.1.8. Komisijai ir arī citas šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likumā 

noteiktās tiesības. 

7.2. Komisijas pienākumi: 

7.2.1. izskatīt visus pretendentu piedāvājumus; 

7.2.2. lemt par konkursa dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav 

ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība; 

7.2.3. noteikt konkursa uzvarētāju; 

7.2.4. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas 

informēt visus konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums 

par rezultātiem tiks nosūtīts pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu 

dokumentu, vai nodots personiski (ja paziņojums par rezultātiem tiek 

nosūtīts pa faksu, tad 2 darba dienu laikā pēc dienas, kad paziņojums nosūtīts 

pa faksu, paziņojuma oriģināls tiks nosūtīts arī pa pastu). 

7.2.5. nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam. 

 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta pienākumi: 

8.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas konkursa nolikumā noteiktās 

prasības; 

8.1.2. pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz konkursa komisijas jautājumiem 

par pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

8.2. Pretendenta tiesības: 

8.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā 

vērsties pie konkursa komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai, ievērojot 

Konkursa nolikumā 3.3.2. punktā noteikto kārtību. 

8.2.2. līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir 

tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu 

raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. 

Piedāvājums atsaucams, vai maināms, pamatojoties uz rakstveida 

iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai amatpersonai vai 

pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai 

 

9. Līguma noslēgšana 

9.1. Starp atklāta konkursa uzvarētāju un VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai un 

pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā kā tas ir nolikuma 7.pielikumā – 

līguma projekts. 
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9.2. Iepirkuma līgums (konkursa nolikuma 7.pielikuma redakcijā) ar konkursa 

uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa 

beigām (termiņš atbilstoši PIL 60.panta (7) daļas 1.punktam), ja Iepirkumu 

uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

9.3. Pretendentam jāparaksta Iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no dienas, kad 

Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt Iepirkuma līgumu. 

9.4. Iepirkuma līgums stājas spēkā Iepirkuma līguma noteiktajā kārtībā. Samaksa tiek 

veikta šajā Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā (skat. 7.pielikumu). 

9.5. Pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas - grozījumi veicami Publisko iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

10. Nolikuma pielikumu saraksts 

1. pielikums – tehniskā specifikācija; 

2. pielikums – pieteikums iepirkumam (veidne); 

3. pielikums – pretendenta pieredzes apraksts (veidne); 

4. pielikums – finanšu piedāvājums (veidne); 

5. pielikums – apakšuzņēmēju saraksts; 

6. pielikums – apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu; 

7. Pielikums – iepirkuma līgums (projekts). 

 



 

 

1.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/05 nolikumam 

 

Tehniskā specifikācija 

 

1. Pretendents nodrošina elektroenerģijas pārdošanu Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” struktūrvienībām. 

2. Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienību aptuvenais vidējais 

elektroenrģijas patēriņš 12 (divpadsmit) mēnešos un 36 (trīsdesmit sešos) mēnešos ir 

sekojošs: 

 

Laika zonas 

Elektroenerģijas 

apjoms kWh  

12 mēnešiem 

Elektroenerģijas 

apjoms kWh  

36 mēnešiem 

Viena laika zona 584 248 1 752 744 

Trīs laika zonas 

Dienas zona (D) 353 924 1 061 772 

Maksimumstundu zona (M) 161 483 484 449 

Nakts zona un nedēļas nogales zona 

(N) 
371 852 1 115 556 

 

3. Pretendents līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam pirms paredzētās tirgotāju maiņas informē 

sistēmas operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. 

4. Pretendents nodrošina elektroenerģijas pārdošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5. Piedāvātā cenā ietver balansēšanas pakalpojuma cenu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu 

iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību, visus 

nodokļus un maksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus 

cenu svārstībām Līguma izpildes laikā. 

6. Pasūtītājam ir tiesības visa Līguma darbības laikā jebkurā laika zonā iekļaut vai svītrot 

stuktūrvienību. 

7. Pasūtītāja elektroenerģiju patērējošo struktūrvienību saraksts: 

 

 7.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa: 

 

Nr. 

p.k. 

Struktūrvienības 

nosaukums 
Adrese 

Pilsēta/ 

Novads 
Laika zona* 

Elektroenerģijas apjoms 

kWh** 

12 mēnešos 36 mēnešos 

1. Slimnīca Tvaika iela 2 Rīga 

T
rī

s 
la

ik
a 

zo
n

as
 

Dienas zona 

(D) 
353 924 1 061 772 

Maksimums

tundu 

zona (M) 
161 483 484 449 

Nakts zona 

un nedēļas 

nogales 

zona (N) 

371 852 1 115 556 

2. 

Tiesu psihiatrisko 

ekspertīžu un 

piespiedu ārstēšanas 

centrs ar apsardzi 

Laktas iela 6 Rīga Viena laika zona 253 923 761 769 



 

 

3. 
Ambulatorais centrs 

„Pārdaugava” 

Ļermontova 

iela 1 
Rīga Viena laika zona 81 120 243 360 

4. 
Ambulatorais centrs 

„Veldre” 
Veldres iela 1a Rīga Viena laika zona 70 580 211 740 

5. 

Ambulatorā tiesu 

psihiatrijas ekspertīžu 

nodaļa 

Aptiekas iela 7 Rīga Viena laika zona 25 290 75 870 

6. Narkoloģijas nodaļa Dārza iela 4 Rīga Viena laika zona 108 324 

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa KOPĀ 1 318 280 3 954 840 

 

7.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa: 

 

1. 

Ilgstošās sociālās 

aprūpes centrs 

„Vecpiebalga” 

„Greiveri”, 

Vecpiebalgas 

pag. 

Vecpiebalga

s novads 
Viena laika zona 126 446 379 338 

2. 
Dzīvojamā māja 

„Jolantas” 

„Greiveri”, 

Vecpiebalgas 

pag. 

Vecpiebalga

s novads 
Viena laika zona 26 781 80 343 

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa KOPĀ 153 227 459 681 

Iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļa KOPĀ 1 471 507 4 414 521 

 

*Laika zonas: 

1. Viena laika zona. 

2. Diferencētās laika zonas: 

2.1. Divas laika zonas: 

2.1.1. Dienas zona – darba dienās no plkst. 07:00 līdz 23:00; 

2.1.2. Nakts zona un nedēļas nogales zona – darba dienās no plkst. 23:00 līdz 07:00, 

sestdienās, svētdienās – visu diennakti. 

2.2. Trīs laika zonas: 

2.2.1. Dienas zona – darba dienās no plkst. 07:00 līdz 08:00, no plkst. 10:00 līdz 17:00 un 

no plkst. 20:00 līdz 23:00; 

2.2.2. Maksimumstundu zona - darba dienās no plkst.08:00 līdz 10:00 un no plkst. 17:00 

līdz 20:00; 

2.2.3. Nakts zona un nedēļas nogales zona – darba dienās no plkst. 23:00 līdz 07:00, 

sestdienās, svētdienās – visu diennakti. 

** Norādītajam apjomam ir informatīva nozīme. 

 

 

 

 

 



 

 

2.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/05 nolikumam 

 

 

Pieteikums iepirkumam 

Ar šo apliecinu, ka: 

1) piekrītam piedalīties iepirkumā, ievērojot Nolikumā izvirzītās prasības; 

2) iepirkuma prasību nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav; 

3) piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. 

4) piekrītam veikt tehniskajā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmeta apjomu 

saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām 

 

Pretendents: ________________________________________________________ 

 

Reģistrācijas Nr./ personas kods _________________________________________ 

 

Juridiskā un biroja adrese/ deklarētā dzīvesvieta _____________________________ 

 

Kontaktpersona    , tālrunis________________________ 

 

e-pasts    , telefakss___________________________________ 

 

Bankas rekvizīti______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) 

 



 

 

3.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/05 nolikumam 

 

 

Pretendenta pieredze elektroenerģijas piegādē 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 

(veidne) 

 

Pasūtītājs 

(nosaukums, reģ. 

Nr., adrese, 

tālrunis, 

kontaktpersona) 

Preces 

raksturojums 

Preču 

apjoms kWh 

 

Ar preču piegādi saistīto 

pakalpojumu īss apraksts 

Preču piegādes 

un/vai ar to saistīto 

pakalpojumu 

sniegšanas 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

     

     

     

     

 

Pielikumā: Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes. 

 

 

________________________________________________________________________

___ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai 

apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 

 

2017.gada ___._____________ 



 

 

4.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/05 nolikumam 

 

 

Finanšu piedāvājums (veidne) 

„Elektroenerģijas iegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/05) 

 

Iepirkuma priekšmeta 1.daļai: 

 

Nr. 

p.k. 

Struktūrvienības 

nosaukums 
Adrese 

Pilsēta/ 

Novads 
Laika zona 

Cena par 

vienu 

mērvienību 

EUR/kWh 

Elektroenerģij

as apjoms 

kWh  

(36 mēnešos) 

Summa 

EUR 

(bez PVN) 

1. Slimnīca Tvaika iela 2 Rīga 
T

rī
s 

la
ik

a 
zo

n
as

 

Dienas zona 

(D) 

 
1 061 772 

 

Maksimumstu

ndu 

zona (M) 

 
484 449 

 

Nakts zona un 

nedēļas 

nogales zona 

(N) 

 

1 115 556 

 

2. 

Tiesu psihiatrisko 

ekspertīžu un 

piespiedu 

ārstēšanas centrs ar 

apsardzi 

Laktas iela 6 Rīga Viena laika zona 

 

761 769 

 

3. 
Ambulatorais centrs 

„Pārdaugava” 

Ļermontova iela 

1 
Rīga Viena laika zona 

 
243 360 

 

4. 
Ambulatorais centrs 

„Veldre” 
Veldres iela 1a Rīga Viena laika zona 

 
211 740 

 

5. 

Ambulatorā tiesu 

psihiatrijas 

ekspertīžu nodaļa 

Aptiekas iela 7 Rīga Viena laika zona 

 

75 870 

 

6. Narkoloģijas nodaļa Dārza iela 4 Rīga Viena laika zona 
 

324 
 

Vērtējamā līgumcena 36 mēnešiem EUR bez PVN 
 

PVN_____% 
 

Kopā ar PVN 
 

 
Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, 

atlaides un piemaksas, 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. 

 

________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai 

apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 

 

2017.gada ___._____________ 



 

 

Finanšu piedāvājums (veidne) 

„Elektroenerģijas iegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/05) 

 

Iepirkuma priekšmeta 2.daļai: 

 

Nr. 

p.k. 

Struktūrvienības 

nosaukums 
Adrese 

Pilsēta/ 

Novads 
Laika zona 

Cena par 

vienu 

mērvienību 

EUR/kWh 

Elektroenerģij

as apjoms 

kWh  

(36 mēnešos) 

Summa 

EUR 

(bez PVN) 

1. 

Ilgstošās sociālās 

aprūpes centrs 

„Vecpiebalga” 

„Greiveri”, 

Vecpiebalgas 

pag. 

Vecpieba

lgas 

novads 

Viena laika zona  379 338  

2. 
Dzīvojamā māja 

„Jolantas” 

„Greiveri”, 

Vecpiebalgas 

pag. 

Vecpieba

lgas 

novads 

Viena laika zona  80 343  

Vērtējamā līgumcena 36 mēnešiem EUR bez PVN  

PVN_____%  

Kopā ar PVN  

 
Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, 

atlaides un piemaksas, 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. 

 

________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai 

apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 

 

2017.gada ___._____________ 

 



 

 

5.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/05 nolikumam 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

 

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti 

no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei 

nododamo iepirkuma līguma daļu. 

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu 

konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības. 

 

 

Apakšuzņēmēja nosaukums 

Iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem 

Iepirkuma līguma daļas 

nosaukums 

% no piedāvājuma cenas  

   

   

   

   

 

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam  

1. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējam (fiziskai un juridiskai personai) ir jābūt 

reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām un tiesīgam sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.  

2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu 

nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa 

rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. 

3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, 

instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā iepirkuma līguma 

daļas izpildei.  

 

 

Pretendents:   

Parakstītāja amats, 

vārds, uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   

Zīmoga vieta: 
  

 

 

 

 



 

 

6.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/05 nolikumam 

 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ 

Pretendenta nosaukums, reģ. 

Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka 

 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

 

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka 

šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 

 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma 

piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 

 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez 

konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; 

 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu 

vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī 

apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot 

konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī 

apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, 

kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz 

ko attiecas šis iepirkums. 

 

6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. 

apakšpunktu. 

 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām 

vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto 

apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums2 paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no 

dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, 

                                                 
1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura 

nav Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu 

iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. 
2 Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 6.punkts. 



 

 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības 

programmas3 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. 

 

Datums______________ 

Uzņēmuma adrese _________________________________________ 

tālruņa (faksa) numuri,______________________________________ 

e-pasta adrese ___________________________ 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

_________________________________________ 

Paraksts_____________________________ z.v. 

 

 

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda 

pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.) 

 

 

Pielikums 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi 

saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

Datums______________ 

   

  Paraksts 

 

 

                                                 
3 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. 

noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā 

un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā 

paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas 

pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda 

samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no 

naudas soda nav pieejams. 



 

 

7. Pielikums 

(ID Nr.RPNC/2017/05) 

PROJEKTS 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC 2017/05 

ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE  

 

Rīgā  2017. gada __. _______ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese: Rīga, Tvaika iela 2, 

LV-1005 (turpmāk tekstā saukta – Lietotājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās 

valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins un valdes locekļi Irina Starkova un Imants Rezebergs, 

no vienas puses, un 

___________________________________________________, vienotais reģistrācijas 

Nr._____________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās valdes __________ 

__________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata,  

no otras puses, visas puses turpmāk tekstā kopā sauktas par Līdzējiem, pamatojoties uz 

atklātā konkursa “Elekroenerģijas iegāde” (identifikācijas Nr. RPNC2017/05) 

rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Piegādātājs pārdod, bet Lietotājs pērk elektroenerģiju (turpmāk – Pakalpojums), 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), tajā norādīto 

elektroenerģiju patērējošo Lietotāja objektu (turpmāk – Objekts) vajadzībām, 

Piegādātāja iesniegto Finanšu piedāvājumu konkursam (Līguma 2.pielikums). 

1.2. Līguma priekšmets ietver elektroenerģijas piegādi Lietotājam, balansēšanas 

pakalpojuma sniegšanu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un 

citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību un izpildāmas saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, Līguma 1.pielikumu un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

1.3. Iepirkuma priekšmets ietver norēķinus lietotāja vārdā par elektroenerģijas pārvadi 

un sadali, un obligāto iepirkuma komponenti. 

1.4. Lietotājam nepieciešamais elektroenerģijas apjoms – aptuveni __ (____) kWh 12 

(divpadsmit) mēnešu periodā. Lietotājam ir tiesības samazināt vai palielināt 

elektroenerģijas apjomu bez papildus samaksas.  

1.5. Puses vienojas, ka tām ir saistoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos – 

Elektroenerģijas tirgus likumā, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanos 

noteikumos, Enerģētikas likumā u.c., paredzētie noteikumi atbilstoši redakcijai, kas 

ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas brīdī. 

1.6. Ja Lietotājam vairs nav nepieciešamības pēc Pakalpojuma sniegšanas konkrētā 

Objektā, tajā skaitā, ja kāds no Objektiem vairs neatrodas Lietotāja 

valdījumā/pārvaldījumā, tad Lietotājs ir tiesīgs samazināt Līguma 1.pielikumā 

minēto Objektu skaitu, brīdinot par to Piegādātāju vismaz 10 (desmit) darba dienas 

iepriekš.  

1.7. Ja Lietotājam ir nepieciešams saņemt Pakalpojumu jaunā Objektā, Lietotājam ir 

tiesības palielināt Objektu skaitu, kurā ir nepieciešams nodrošināt Pakalpojumu. 

Pakalpojuma cena Objektā tiek noteikta atbilstoši Līguma 3.1.punktā norādītajai 



 

 

Pakalpojuma cenai. Šādā gadījumā Puses papildina Tehniskajā specifikācijā 

(Līguma 1.pielikums) norādīto objektu sarakstu, Lietotājam 10 (desmit) darba 

dienas iepriekš nosūtot par to Piegādātājam rakstisku paziņojumu iepriekš.  

 

 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Piegādātājs apņemas sniegt Pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešu) kalendāro mēnešu 

laikā no Līguma noslēgšanas brīža – līdz 201_. gada __. _________vai līdz 

brīdim, kad kopējā līguma summa sasniegs līgumcenu ______ euro apmērā. 

 

3. Elektroenerģijas cena un norēķinu kārtība 

3.1. Lietotājs par patērēto elektroenerģiju, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, maksā Piegādātājam 

šādu elektroenerģijas cenu: 

N.p.k. Elektroenerģijas uzskaites veidi 
Piedāvātā cena, EUR / 1 

kWh bez PVN 

1. Viena laika zona  

2. Divas laika zonas:  

2.1. Dienas zona  

2.2. Nakts zona un nedēļas nogale  

3. Trīs laika zonas:  

3.1. Dienas zona  

3.2. Maksimuma stundas  

3.3. Nakts zona un nedēļas nogale  

3.2. Līguma 2.2.punktā nolīgtajā cenā iekļautas izmaksas par balansēšanas 

pakalpojumu, ar elektroenerģijas tirdzniecību saistītās izmaksas un visi nodokļi un 

maksas, izņemot PVN, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  

3.3. Līguma 2.2.punktā minētajā cenā norādītā elektroenerģijas cena neietver obligāto 

iepirkumu komponentes un elektroenerģijas pārvades izmaksas (sistēmas 

pakalpojumus), kurus Lietotājs apmaksā saskaņā ar elektroenerģijas sistēmas 

operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem. 

3.4. Līguma 2.2.punktā norādītā elektroenerģijas cena paliek nemainīga visu Līguma 

darbības laiku. 

3.5. Lietotājs par elektroenerģiju norēķinās saskaņā ar Piegādātāja izrakstītajiem 

rēķiniem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina paziņošanas Lietotājam. 

Norēķini par elektroenerģiju notiek pēc Lietotāja faktiski patērētās elektroenerģijas 

apjoma. 

3.6. Nepieciešamo informāciju rēķinu sastādīšanai Piegādātājs pieprasa no sistēmas 

operatora, kura tīklam pieslēgtas Lietotāja elektroietaises (Tvaika iela 2, Laktas iela 

6). 

3.7. Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam Lietotājam jānolasa komercuzskates 

mēraparātu raidījums (Aptiekas ielā 7, Veldres ielā 1a, Ļermontova ielā 1 un 

Vecpiebalgas novada, Vecpiebalgas pagasta “Greiveri”) un jāpaziņo Piegādātājam 

vienā no sekojošiem veidiem: pa tālruni______; e-pastu___________; pa 

faksu____________. 



 

 

3.8. Parakstot Līgumu, Lietotājs deleģē Piegādātāju Lietotāja vārdā norēķināties ar 

sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā arī par 

obligātā iepirkuma komponentēm. 

3.9. Lietotājs pilnvaro Piegādātāju saņemt no sistēmas operatora informāciju par 

sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktajām maksām sistēmas pakalpojumiem un 

palīgpakalpojumiem, kā arī obligātā iepirkuma komponentēm. 

3.10. Puses vienojas, ka maksa par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā 

arī par obligātā iepirkuma komponentēm tiek iekļauta Lietotāja elektroenerģijas 

rēķinā un samaksu šiem pakalpojumiem Lietotājs veic Piegādātājam vienlaicīgi ar 

apmaksu par elektroenerģiju, pamatojoties uz Piegādātāja Līgumā noteiktajā kārtībā 

izrakstītajiem rēķiniem. 

 

4. Elektroenerģijas uzskaite 

4.1. Lietotāja patērētās elektroenerģijas un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites vietās 

uzstādītās uzskaites sistēmas rādījumiem (Tvaika iela 2, Laktas iela 6) veic 

elektroenerģijas sistēmas operators, pie kura tīkla Lietotājs ir pieslēgts. Lietotājam 

jānolasa komercuzskates mēraparātu rādījums (Aptiekas ielā 7, Veldres ielā 1a, 

Ļermontova ielā 1 un Vecpiebalgas novada, Vecpiebalgas pagasta “Greiveri”) un 

jāpaziņo Piegādātājam vienā no sekojošiem veidiem: pa tālruni______; e-

pastu___________; pa faksu____________. 

4.2. Puses vienojas, ka tām ir saistoši elektroenerģijas sistēmas operatora sagatavotie 

ziņojumi, kuros norādīti uzskaites sistēmas rādījumi un citi ar elektroenerģijas 

uzskaiti saistītie dati, un Piegādātājs šo informāciju un datus izmantos, izrakstot 

Lietotājam attiecīgu rēķinu. 

4.3. Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī 

mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu. 

 

5. Piegādātāja pienākumi un tiesības 

5.1. Piegādātāja pienākumi: 

5.1.1. sniegt Pakalpojumu par Līguma 2.2.punktā norādīto cenu; 

5.1.2. izrakstīt un nosūtīt Lietotājam rēķinu par saņemto Pakalpojumu 10 

(desmit) kalendāro darba dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta 

rādījumu saņemšanas. Puses vienojas, ka Piegādātājs var iesniegt 

lietotājam elektroniski sagatavotu rēķinu, nosūtot to uz e-pasta 

adresi______________. 

5.1.3. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstveidā informēt Lietotāju par sava 

uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, u.c., rekvizītu maiņu. 

Šāds rakstisks paziņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.1.4. Elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas gadījumos organizēt to iespējami 

ātru novēršanu (nepārsniedzot 24 stundas no brīža, kad LIETOTĀJS par 

bojājumu ir paziņojis Piegādātājam). 

5.2. Piegādātāja tiesības: 

5.2.1. gadījumā, ja Piegādātājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu 

rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu Lietotājam pēc iepriekšējo 3 (trīs) 

mēnešu vidējā patēriņa; 

5.2.2. pilnīgi vai daļēji pārtraukt elektroenerģijas tirdzniecību, ja Lietotājs 12 

(divpadsmit) mēnešu periodā, pēc Piegādātāja atkārtoti nosūtīta 

brīdinājuma par rēķina apmaksas kavējuma, nav 20 (divdesmit) dienu 



 

 

laikā, pēc brīdinājuma saņemšanas dienas, veicis rēķinu apmaksu vai 

rakstiski informējis Piegādātāju par rēķina apmaksas kavēšanas iemesliem. 

 

6. Lietotāja pienākumi un tiesības 

6.1. Lietotāja pienākumi: 

6.1.1. apmaksāt saskaņā ar Līguma 9.1.punkta nosacījumiem Piegādātāja 

izrakstīto rēķinu par patērēto elektroenerģiju, tās sadali un obligāto 

komponenti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. Rēķina apmaksas 

datums ir diena, kad nauda ir izsūtīta no Lietotāja bankas konta. Ja termiņš 

iekrīt brīvdienā, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena. 

6.1.2. informēt Piegādātāju, ja no Piegādātāja nav savlaicīgi saņemts rēķins par 

iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju; 

6.1.3. noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu ar elektroenerģijas sistēmas 

operatoru un veikt atbilstošu sistēmas pakalpojumu un papildpakalpojumu 

un vietējo neatkarīgo ražotāju atbalsta komponentes (obligātās iepirkuma 

komponentes) apmaksu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem; 

6.1.4. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Piegādātāju par sava 

uzņēmuma 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; 

6.1.5. organizēt savu elektroietaišu kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt to 

tehnisko stāvokli atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un 

elektrodrošības noteikumu prasībām. 

6.2. Lietotāja tiesības: 

6.2.1. saņemt no Piegādātāja elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības 

laikā; 

6.2.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Līguma ietvaros 

bez papildus samaksas saņemt balansēšanas pakalpojumu; 

6.2.3. Pilnvarot Piegādātāju Lietotāja vārdā informēt elektroenerģijas sistēmas 

operatoru par elektroenerģijas iegādes līguma noslēgšanu, kā arī saņemt 

elektroenerģijas sistēmas operatora informāciju par sistēmas pakalpojumu 

līgumā starp Lietotāju un sistēmas operatoru noteiktajām maksām sistēmas 

pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligāto iepirkuma komponenti; 

6.2.4. Deleģēt Piegādātāju Lietotāja vārdā norēķināties ar elektroenerģijas 

sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, 

kā arī obligātā iepirkuma komponentēm, un saņemt no elektroenerģijas 

sistēmas operatora informāciju par sistēmas pakalpojuma līgumā starp 

Lietotāju un sistēmas operatoru noteiktajām cenām par šajā punktā 

minētajiem pakalpojumiem. 

 

7. Atbildība un sankcijas 

7.1. Pušu atbildība tiek regulēta 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. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo 



 

 

personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

7.3. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Piegādātājam ir tiesības prasīt Lietotājam par 

katru nokavēto apmaksas dienu līgumsodu 0.075% (nulle komats nulle septiņdesmit 

pieci procenti) apmērā no Līgumā norādītajā termiņā nesamaksātās rēķina summas, 

bet ne vairāk kā 2% (divi procenti) no parādu summas. 

7.4. Ja elektroenerģijas saņemšana ir traucēta vai pilnībā pārtraukta Piegādātāja vainas 

dēļ un Piegādātājs par to nav rakstiski brīdinājis Lietotāju 10 (desmit) dienas 

iepriekš, Piegādātājs maksā līgumsodu 0.075% (nulle komats nulle septiņdesmit 

pieci procenti) apmērā no rēķina par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju.  

7.5. Piegādātājs 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 Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

8. Nepārvarama vara 

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un 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, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pusi. 

Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, 

jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, nosūtot par to 

paziņojumu otrai Pusei 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 

 

9. Papildu nosacījumi 

9.1. Piegādātāja atsūtītajiem rēķiniem papildus normatīvajos aktos noteiktajiem datiem, 

jāsatur šādi dati: 

9.1.1. skaitītāja sērijas Nr. __________; 

9.1.2. Lietotāja objekta adrese; 

9.1.3. maksa par elektroenerģiju, obligātā iepirkuma komponentēm un sistēmas 

pakalpojumiem; 

9.1.4. skaitītāja rādījums no – līdz; 

9.1.5. periods no – līdz; 

9.1.6. apjoms un mērvienība; 

9.1.7. cena par 1 mērvienību; 

9.1.8.  summa ar PVN;  

9.1.9. summa bez PVN. 

9.2. Attiecības ar sadales sistēmas operatoru Lietotājs risina atsevišķi. 

9.3. Strīdus, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi starp Lietotāju un Piegādātāju, citiem 

elektroenerģijas sistēmas vai elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, pēc prasītāja 

izvēles izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likuma „Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktā kārtībā, vai Latvijas Republikas 

tiesā pēc piekritības.  

9.4.  Iesniegumus vai sūdzības Piegādātājs/Lietotājs izskata 15 dienu laikā. Ja 

iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska 

papildu informācija, Piegādātājs/Lietotājs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu 

laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. 



 

 

9.5. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar būt 

par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem 

tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību 

un saistību pārņēmējiem. 

9.6. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju 

atbildīgās personas par līguma izpildi: 

9.6.1. Lietotāja atbildīgā persona par līguma izpildi: _______________, tālrunis: 

___________; e-pasts ___________________; 

9.6.2. Piegādātāja atbildīgā persona par līguma izpildi: ______________, 

tālrunis: ___________; e-pasts ___________________. 

9.7. Līdzēju atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai 

skaitā par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu 

apmaksai, kā arī par pasūtījuma un Pakalpojumu pieņemšanu un nodošanu un aktu 

noformēšanu. 

9.8. Atbildīgo personu par līguma izpildi vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs 

apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 3 (trīs) dienu laikā no izmaiņu 

iestāšanās brīža. 

9.9. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt 

Līgumu: 

9.9.1. Ja nav spēkā vai spēku zaudējis Lietotāja noslēgtais sistēmas pakalpojumu 

līgums; 

9.9.2. Ja Lietotājs 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 Lietotāju. 

9.10. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 2 (divus) mēnešus 

iepriekš rakstiski brīdinot Piegādātāju. 

9.11. Izbeidzot Līgumu 9.9. vai 9.10.punktā noteiktajos gadījumos, Lietotājs apmaksā 

Piegādātāja izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

9.12. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tad, ja starp Pusēm par to ir 

panākta vienošanās un tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas. 

9.13. Līgums sastādīts un parakstīts divos vienādos eksemplāros, katrs uz piecām lapām. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai no Pusēm tiek izsniegts 

viens Līguma eksemplārs. 

9.14. Līgumam ir šādi pielikumi: 

1.1.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

1.1.2. 2.pielikums – Piegādātāja iesniegtais Finanšu piedāvājums konkursam; 

 

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Lietotājs: Piegādātājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305 

 



 

 

 

 

 

___________________________  

Valdes priekšsēdētājs J.Buģins 

 

___________________________  

Valdes locekle I.Starkova 

 

___________________________  

Valdes loceklis I.Rezebergs 


