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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:   
 DNP 2016/13 
 
1.2. Pasūtītājs:  

 Dagdas novada pašvaldība 
 Adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas  novads, Latvija, LV-5674 
 Reģistrācijas Nr. 90000041224 

 Tālruņa Nr. +371-65681712, faksa Nr. +371-65681710 
 e-pasta adrese: dome@dagda.lv 

1.3.   Iepirkuma priekšmets:  
1.3.1.Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju. 
            1.3.2.Plānotais aptuveni nepieciešamais elektroenerģijas daudzums līguma izpildes laikā  
                     3  125 000 kW/h.  

         1.3.3.CPV kods: 09310000-5. 
 
1.4. Iepirkuma metode:  

Atklāts konkurss 
 Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Publisko 

iepirkumu likumu.  
 
1.5. Līguma izpildes laiks:  

1.5.1. Līgums ir spēkā 2 (divus) gadus.  
 

1.6.   Līguma izpildes vietas:  
            1.6.1.Līguma izpildes vietas norādītas atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas 

novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” nolikuma pielikumā (5.Pielikumā) 
 
1.7. Iepazīšanās ar konkursa Nolikumu: 

1.7.1. Ar atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā Nolikums) var iepazīties Dagdas 
novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv, sākot ar dienu, kad paziņojums par 
līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.  

1.7.2. Kontaktpersona: 
Dagdas novada pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 
Ivars Pauliņš 
tālr. +371 29192507. 

1.8. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:  
1.8.1.Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 20.jūnija plkst. 14:00 Dagdā, Alejas 

iela 4, LV–5674, Dagdas novada pašvaldībā, 1.stāvā, Juridiskajā nodaļā, iesniedzot 
personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā 
adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, 
netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. 

1.8.2.Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas 
secībā.  

1.8.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. 

1.8.4.  Visiem pretendentiem atklātā konkursā tiek piemēroti vienādi noteikumi. 
1.8.5.  Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja 
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piedāvājums nav atbilstoši noformēts, pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā 
iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē. 

1.8.6.  Piedāvājumi tiks atvērti Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, (sēžu zāle) 
2016. gada 20.jūnijā plkst. 14:00. 

1.8.7. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Atklāta konkursa 
piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji. 

 

1.9. Papildus informācijas sniegšana: 

1.9.1. Pretendents var rakstiski pieprasīt papildus informāciju izmantojot e - pastu, faksu vai 
pastu, adresējot to iepirkuma komisijai. 

1.9.2. Iepirkuma komisija pēc pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par 
atklāta konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i. tā, lai iepirkuma 
komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

1.9.3.Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par atklāta konkursa nolikumu, to dara rakstiski 
ar e-pasta, pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – atklātam 
konkursam „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām”, ID Nr. DNP 2016/13, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novads, LV-5674, 
fakss 65681710. 

1.9.4.Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kurš 
uzdevis jautājumu atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e-pastā uzdotam 
jautājumam - pa e- pastu, faksam - pa faksu, ar pastu nosūtītam - pa pastu. 

1.9.5.Iespējamos grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes 
uz Pretendentu jautājumiem Pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā www.dagda.lv. 
Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, 
papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto 
piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis Interneta mājas lapā 
www.dagda.lv. 

1.9.6.Pa faksu un e - pastu nosūtītie dokumenti tiek uzskatīti par informatīviem, nolūkā 
paātrināt savstarpējo komunikāciju. Par juridiski saistošiem tiek uzskatīti dokumentu 
oriģināli. 

1.10.  Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi: 

1.10.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, 
ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Izdarot 
grozījumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek mainīts arī piedāvājuma iesniegšanas 
termiņš. 

1.10.2. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos 
grozījumi tiek ievietoti Interneta tīklā mājas lapā www.dagda.lv, bet paziņojums par 
grozījumiem tiek ievietots Interneta tīklā IUB mājas lapā.  

1.10.3. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos ar 
piedāvājumu iesniegšanas termiņu maiņu, grozījumi un mainītie piedāvājuma 
iesniegšanas termiņi tiek ievietoti Interneta tīklā gan pasūtītāja mājas lapā 
www.dagda.lv, gan IUB mājas lapā. 

1.11.  Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem: 

1.11.1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu vai konkursa 
izbeigšanu, vai pārtraukšanu, komisija vienlaikus rakstiski informē visus pretendentus 
izsūtot paziņojumus. 

1.11.2. Pasūtītājs iesniedz publicēšanai paziņojumu par konkursa rezultātiem IUB mājas lapā 
Internetā trīs darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas. 
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1.12. Cita informācija: 
 

1.12.1.Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. 
Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. 

1.12.2.Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 
Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 
iepirkuma rezultāta. 

 
2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

 
2.1.Piedāvājums iesniedzams Dagdas novada pašvaldībā (Dagdā, Alejas ielā 4, 1.stāvā, 

juridiskajā nodaļā) līdz 2016.gada 20.jūnija plkst. 14:00 aizlīmētā un aizzīmogotā 
aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Atklāts konkurss „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas 
novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas numurs DNP 2016/13. 
Neatvērt līdz 2016.gada 20.jūnija plkst. 14:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas 
numurs un adrese. 

2.2.Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls. 
2.3.Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu 

piedāvājuma. Pretendentam atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu 
piedāvājums jāiesien vienā sējumā.  

2.4.Piedāvājumam jābūt ievietotam 2.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem 
jābūt cauršūtiem ar diegu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām 
jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas 
aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura 
norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina 
pretendenta pilnvarotais pārstāvis. 

2.5.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, 
labojumiem vai svītrojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var 
tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta tulkojums 
latviešu valodā. 

2.6.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda 
personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir 
pilnvarota parakstīt ar atklātu konkursu saistītos dokumentus. 

2.7.Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. 

2.8.Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā 
iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina 
piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu 
juridiskās personas uzdevumā. 

2.9.Iesniegtie atklātam konkursam piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 
pretendentiem. 

 
3. PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI 

 
3.1.Pieteikumu dalībai atklātā konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. 

pielikumu).  
3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās. 
3.3.Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija, ja ir izsniegta, ja nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo informāciju 
publiskajās datubāzēs. 

3.4.Licences par tiesībām tirgot elektroenerģiju pretendenta apliecināta kopija.  
3.5.Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegta izziņa, ka pretendents ir reģistrēts 

elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. 
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3.6.Atbilstoši PIL 48.panta 1.1 daļai apstiprināta izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto 
apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās 

3.7.Līguma starp Pretendentu - elektroenerģijas tirgotāju un sistēmas operatoru kopijas par 
sistēmas lietošanu, vai vienošanos starp pusēm par gatavību slēgt līgumu par sistēmas 
nepārtrauktu lietošanu uz termiņu, ne īsāku Nolikuma 1.5. punktā norādīto, ja 
Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Elektroenerģijas piegādes līgumu ar Pasūtītāju. 

3.8.Pretendenta apliecinājums, ka tam ir noslēgti elektroenerģijas piegādes līgumi par kopējo 
apjomu, kas ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par Nolikuma 1.3.2. punktā minēto.  
Apliecinājumam jāsatur ziņas par vismaz 3 (trīs) juridiskām personām, ar ko ir noslēgti 
elektroenerģijas piegādes līgumi par lielākiem apjomiem, to kontaktpersonām. 

 
4.  PRETENDENTU ATLASE 

4.1.Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās 
dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

4.1.1.uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto personu, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības 
vai lēmuma pieņemšanas, vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās, attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā 
minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 

4.1.2.Pretendents nav iesniedzis nolikuma noteiktos dokumentus vai iesniegtie dokumenti 
neatbilst normatīvo aktu prasībām. 

4.1.3.Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas un piesaistīto apakšuzņēmēju 
kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju; 

4.1.4.Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu; 
4.1.5.Pretendents nav izpildījis vai ir pārkāpis kādu citu šī nolikuma nosacījumus. 

 
5.  TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
5.1.Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un 

iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma formai (3.pielikums). 
 

6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

6.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai 
(4. pielikums); 

6.2.Finanšu piedāvājumā norāda cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa un ar pievienotās 
vērtības nodokli ar pieciem cipariem aiz komata par 1 (vienu) kW/h (kilovatstundu).  

 
 

7. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS DARBĪBA UN PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA 
 
7.1.Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota 

iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”. 
7.2.Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo    

Nolikumu. 
7.3.Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. 

Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu 
kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.  

7.4.Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Piedāvājumu 
atvēršanai komisija rīko sanāksmi. 
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7.5.Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo 
komisijas sastāvu. 

7.6.Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.  
7.7.Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas 
locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu. 

7.8.Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu 
atvēršanas sanāksmes protokolā. 

7.9.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.  
 
 

8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI 
 
8.1.  Vispārīgie noteikumi 

8.1.1.Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu 
atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

 
8.2.   Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

8.2.1.Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un 
noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.2.2.Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, 
komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt. 

 
8.3.  Pretendentu atlase 

8.3.1.Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 
paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 
dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.  

8.3.2.Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā 
piedāvājumu neizskata. 

 
8.4.  Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 

8.4.1.Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija 
izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.  

8.4.2.Pretendentu Tehniskais piedāvājums, kas nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, kā 
arī neatbilst tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) obligātajām prasībām, tiks noraidīts. 

 
8.5.  Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

8.5.1.Komisija vērtē tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma 
pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. 
Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 

8.5.2.Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu 
komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.5.3.Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā 
labotās cenas. 

 
8.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji 
      8.6.1.Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.  
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9. IEPIRKUMA LĪGUMS 
 

9.1.Iepirkuma līguma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, īpašuma, finansu un citas 
attiecības, kuras var rasties saistību izpildes gaitā. 

9.2.Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta 
nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu 
atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā. 

9.3.Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma 
līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. 
Līguma projekti pievienoti nolikumam (6. pielikums). 

9.4.Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. 
Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma nolikumā ietvertā 
līgumprojekta pamatnoteikumiem. 

 
10. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
10.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

10.1.1.Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai 
un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no 
pieprasījuma dienas. 

10.1.2.Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām. 
10.1.3.Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam 

iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. 
10.1.4.Veikt grozījumus iepirkuma dokumentos likumā noteiktajā kārtībā. 
10.1.5.Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu. 
10.1.6.Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma 

prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju. 
10.1.7.Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu. 
10.1.8.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo 

piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

10.1.9.Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma 
prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

10.1.10.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 
piedāvājumos. 

10.1.11.Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
 

10.2.Iepirkuma komisijas pienākumi 
10.2.1.Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras 

izziņošanas. 
10.2.2.Nodrošināt atklāta konkursa  procedūras norisi un dokumentēšanu. 
10.2.3.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 
10.2.4.Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu. 
10.2.5.Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot 

lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai 
tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, 
tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, 
motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.), Iepirkuma uzraudzības 
biroju, ieinteresētās personas un pretendentus. 
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10.2.6.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 
citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par 
atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 
11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
11.1. Pretendenta tiesības 

11.1.1.Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez 
ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem 
piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem. 

11.1.2.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu. 
11.1.3.Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot 

rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts 
Dagdas novada mājaslapā: www.dagda.lv) par iepirkuma procedūru.  

11.1.4.Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu 
par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, 
vieta un piedāvājuma saņēmējs.  

11.1.5.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
11.1.6.Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

 
11.2.Pretendenta pienākumi 

11.2.1.Piedaloties iepirkuma procedūrā ievērot normatīvo aktu prasības. 
11.2.2.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 
11.2.3.Sniegt patiesu informāciju. 
11.2.4.Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. 

11.2.5.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  
 

12. NOLIKUMA PIELIKUMI 
 

12.1.  1.  pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā. 
12.2.  2.  pielikums – Informācija par pretendentu. 
12.3.  3.  pielikums – Tehniskā specifikācija. 
12.4.  4.  pielikums – Finanšu piedāvājums. 
12.5.      5.  pielikums – Līguma izpildes vietu saraksts 
12.6.  6.  pielikums – Līguma projekts. 
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1. pielikums 
atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas  

novada pašvaldības iestāžu  
vajadzībām”  Nr. DNP 2016/13 nolikumam 

 
   

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
 
 
2016. gada   ____. ______________ 
 

Iepirkuma nosaukums: „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām” Nr. DNP 2016/13 
 

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un piekrītam 
visiem nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām piedāvājam 
pārdot elektroenerģiju  par sekojošiem tarifiem: 

 
Viena laika zona:    _____________________________________________________, 

                                 (piedāvājuma cena par EUR/kWh bez PVN (vārdos un skaitļos) 
 

      Dienas zona:            _____________________________________________________, 
                                   (piedāvājuma cena par EUR/kWh bez PVN (vārdos un skaitļos) 

 
      Nakts zona:               _____________________________________________________, 

                                 (piedāvājuma cena par EUR/kWh bez PVN (vārdos un skaitļos) 
 

 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums               

       z.v. 
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 2. pielikums 
atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums 

Dagdas novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām”  Nr. DNP 2016/13 nolikumam 

 
 

 
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

atklātam konkursam 
 „„Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām””  

 (iepirkuma identifikācijas numurs DNP 2016/13) 
 

1. Nosaukums: 

2. Reģistrācijas numurs: 

3. Adrese: 

4. Kontaktpersona : 

5. Telefons: 

6. Fakss: 

7. E-pasts: 

8. Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): 

9.        Finanšu rekvizīti: 

Bankas nosaukums: 
 
 

Bankas adrese (tai skaitā 
pilsēta, valsts, pasta 
indekss) 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  
Pilnvarotā persona, kas 
būs tiesīga parakstīt 
līgumu 

 

 
 
                                     

___________________________________________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 
        z.v. 
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3. pielikums 
atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas  

novada pašvaldības iestāžu  
vajadzībām”  Nr. DNP 2016/13 nolikumam 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Atklātam konkursam „„Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām””  

 iepirkuma identifikācijas numurs DNP 2016/13 
 
 

Nr. 
p.k. 

Pieslēguma veids ( tarifs )  

Plānotais 
nepieciešamais 

elektroenerģijas 
daudzums (kWh) 

1 Viena laika zona 2 850  000 
2 Divas laika zonas:  

2.1. 
Dienas zonā, kas ir darba dienās laika 
periodā no plkst.07:00 līdz plkst.23:00 

100 000 

2.2. 
Nakts zonā, kas ir darba dienās laika 
periodā no plkst. 23:00 līdz plkst. 07:00 
un sestdienā un svētdienā visu diennakti 

175 000 

Kopā 3 125 000 
 
 

*Viena laika zona – tarifs, kurš piemērojams objektiem, kas nav saistīti ar ielu 
apgaismojumu  
*Divas laika zonas (dienas un nakts zona) – tarifi, kas piemērojami objektiem, kas 
nodrošina ielu apgaismojumu  

 
                                     
 

___________________________________________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 
         z.v. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

4. pielikums 
atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas  

novada pašvaldības iestāžu  
vajadzībām”  Nr. DNP 2016/13 nolikumam 

FINANŠU  PIEDĀVĀJUMS 
atklātam konkursam  

„„Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām””  
 iepirkuma identifikācijas numurs DNP 2016/13                                            

 
2016. gada ___.__________. 
 
Mēs, ________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) 
 

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar elektroenerģijas iepirkumu Dagdas novada 
pašvaldības iestāžu vajadzībām par sekojošām cenām: 

  

Nr. 
p.k. 

Pieslēguma veids  

 
Elektroenerģijas 

daudzums 
kWh 

Piedāvātā 
cena bez PVN 

EUR/kWh 

Piedāvātā 
līgumcena 
par visu 

apjomu bez 
PVN  

1 Viena laika zona 2 850 000   
2 Divas laika zonas, no tām:    
  
2.1. 

Dienas zonā, kas ir darba dienās laika 
periodā no plkst.07:00 līdz 

plkst.23:00 
100 000 

  

  
2.2. 

Nakts zonā, kas ir darba dienās laika 
periodā no plkst. 23:00 līdz  
plkst. 07:00 un sestdienā un  

svētdienā visu diennaktī 

175 000 

  

Kopā: 3 125 000   
                                     
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

         z.v. 
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5. pielikums 
atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas  

novada pašvaldības iestāžu  
vajadzībām”  Nr. DNP 2016/13 nolikumam 

 
Līguma izpildes vietas 

atklātam konkursam  
„„Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām””  

 iepirkuma identifikācijas numurs DNP 2016/13 
 

1. Dagdas novada pašvaldība 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Bērnu un jauniešu centrs Alejas iela 11A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
2. Pirmskolas izglītības iestāde Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
3. Dagdas Tautas nams Alejas iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
4. Dagdas novada pašvaldība Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
5. Pilsētsaimniecība Alejas iela 4A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
6. Dagdas vidusskola Mičurina iela 3A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
7. Birojs Skolas iela 6, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
8. Garāžas Brīvības iela 6, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
9. Biroju ēka  Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 

10. Strūklaka  Daugavpils iela 8A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
11. Dagdas kapliča Alejas šķērsiela 2, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
12. Dagdas kapi Pļavu iela, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
13. Dagdas parka estrāde Parka iela 2, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
14. Kantoris Pasta iela 33A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
15. Garāža Pasta iela 33A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
16. Ielas apgaismojums  Tirgus iela 6A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
17. Ielas apgaismojums Alejas iela 34, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
18. Ielas apgaismojums Alejas iela 5, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
19. Ielas apgaismojums Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
20. Ielas apgaismojums Daugavpils iela 12A, Dagda, Dagdas novads, LV-

5674 
21. Ielas apgaismojums Daugavpils iela 19, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 
22. Ielas apgaismojums Vecdome, Dagdas pagasts, Dagdas novads, LV-5674 
23. Pilsētas videonovērošana Alejas iela 1, Dagda,  Dagdas novads, LV-5674 

 

2. Aleksandrovas internātpamatskola 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Attīrīšanas iekārtas 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

2. 
Gaiteņa un pagrabtelpu 
apgaismojums 

Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

3. Dzīvoklis Nr.1 (klase) 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 



 

 
 

4. Dzīvoklis Nr.2 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

5. Dzīvoklis Nr.4 (klase) 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

6. Dzīvoklis Nr.5 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

7. Dzīvoklis  Nr.6 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

8. Dzīvoklis  Nr.8 (noliktava) 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

9. Dzīvoklis Nr.10 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

10. Skola - internāts 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

 

3. Šķaunes pagasta pārvalde  
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Ambulance Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695 
2. Katlumāja Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695 

3. Tautas nams Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695 

4. Skola Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695 

5. Skolas katlumāja Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695 

6. Attīrīšanas iekārtas Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695 

7. Ūdenstornis Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695 

8. Ūdenssūkņu stacija Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695 

 

4. Andrupenes pagasta pārvalde 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Andrupenes pagasta pārvalde 
Skolas ielā 3, Andrupene, Andrupenes pag.Dagdas 
nov. LV- 5687 

2. Attīrīšanas iekārtas 
Andrupene, Andrupenes pag. Dagdas novads, LV-
5687 

3. Tautas nams 
 Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

4. Ielas  apgaismojums I 
Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

5. Ielas apgaismojums II 
Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

6. Pansionāts 
Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

7. Pirts 
 Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

8. Andrupenes pamatskola 
Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 



  

 

9. Sūkņu stacija I 
Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

10. Sūkņu stacija II 
 Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

11. Ūdenssūknis 
 Astašova, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

12. Attīrīšanas iekārtas 
Mariampole, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

13. Ūdenssūkņu stacija 
 Mariampole, Andrupenes pag., Dagdas novads, LV-
5687 

14. Ūdenssūkņu  stacija 
„Paugurakas”,Kazimirova, Andrupenes pag., Dagdas 
novads, LV-5687 
 

5. Andzeļu pagasta pārvalde 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Attīrīšanas iekārtas 
„Ausekļi 1”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas 
novads, LV-5696 

2. Andzeļu pamatskola (bērnudārzs) 
„Zīles 1”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, 
LV-5696 

3. Andzeļu pamatskola 
„Zīles”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, 
LV-5696 

4. Andzeļu FAP 
„Kumelītes”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas 
novads, LV-5696 

5. Andzeļu Tautas nams 
„Ausekļi”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, 
LV-5696 

6. Ūdenssūkņu stacija 
„Ausekļi 3”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas 
novads, LV-5696 

7. Ielas apgaismojums Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, LV-5696 
 

6. Bērziņu pagasta pārvalde 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. 
Bērziņu Tautas nams 
 

Bērzu ielā 2, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov, LV-
5697 

2. Attīrīšanas iekārtas Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov, LV-5697 
3. Pārsūknēšanas stacija Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov, LV-5697 

4. Brīvā laika pavadīšanas centrs 
Skolas iela 4, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov, LV-
5697 

5. Darbnīca 
Lauku iela 1, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov, LV-
5697 

6. Ūdenssūkņu stacija  
“Ūdenstornis 1”, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov, 
LV-5697 

7. Ūdenssūknis  
“Ūdenstornis 2”, Punduri, Bērziņu pag., Dagdas nov, 
LV-5697 
 

 
 



  

 

7. Ezernieku pagasta pārvalde 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Internāts 
„Augstkalnes”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas 
novads, LV-5692 

2. Kantoris 
„Bukmuiža”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas 
novads, LV-5692 

3. Skola 
„Gaismēni”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas 
novads, LV-5692 

4. Jaundomes muiža 
„Jaundomes muiža”, Ezernieki, Ezernieku pag., 
Dagdas novads, LV-5692 

5. Pagasta pārvalde 
„Pagastmājas”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas 
novads, LV-5692 

6. Pirts 
„Pirts”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, 
LV-5692 

7. Bērnudārzs 
„Rāpuļi”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, 
LV-5692 

8. Attīrīšanas iekārtas Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, LV-5692 
9. Ambulance Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, LV-5692 

10. Pārsūknēšanas stacija Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, LV-5692 
11. Sporta zāle Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, LV-5692 
12. Ūdens sūknis Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, LV-5692 
13. Ielas apgaismojums Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, LV-5692 

14. Saietu nams 
“Saietu nams”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas 
novads, LV-5692 

15. Nekustamais īpašums “Pasts” Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas novads, LV-5692 
 

8. Ķepovas pagasta pārvalde 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Ķepovas pagasta pārvalde 
„Ošupe”, ciems Neikšāni, Ķepovas pagasts, 
Dagdas novads, LV-5677 

2. Ķepovas saietu nams 
“Pagastmāja”, ciems Neikšāni, Ķepovas pagasts, 
Dagdas novads, LV-5677 

3. 
Neikšānu ciema artēziska urbuma 
ūdenssūknis 

Neikšāni, Ķepovas pagasts, Dagdas novads, LV-
5677 

4. 
Apaļu ciema artēziskā urbuma 
ūdenssūknis 

Apaļi, Ķepovas pagasts, Dagdas novads, LV-
5677 

 
 

9. Konstantinovas pagasta pārvalde 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Attīrīšanas iekārtas 
Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads,LV-5680 

2. Feldšeru vecmāšu punkts 
Saules 13-2, Konstantinova, Konstantinovas 
pagasts, Dagdas novads, LV-5680 



  

 

3. Katlu māja 
Saules 15, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, 
Dagdas novads, LV-5680 

4. Konstantinovas sākumskola 
Saules 15, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, 
Dagdas novads, LV-5680 

5. Pagasta pārvaldes ēka 
Saules 7, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, 
Dagdas novads, LV-5680 

6. Tautas nams 
Saules 9, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, 
Dagdas novads, LV-5680 

7. Ūdenssūkņu stacija 
Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

8. Ūdenssūkņu stacija 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 
novads, LV-5680 

 
 

10. Asūnes pagasta pārvalde 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. Ēdnīca 
Ezera ielā 2, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas novads, 
LV-5676 

2. Koridoru apgaismojums 
Kalna ielā 1, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas novads, 
LV-5676 

3. Dzīvoklis Nr.12 
Kalna ielā 1-12, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

4. Dzīvoklis Nr.3 
Kalna ielā 3-3, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

5. Dzīvoklis  Nr.18 
Kalna ielā 1-18, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

6. Dzīvoklis  Nr.24 
Kalna ielā 1-24, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

7. Koridoru apgaismojums 
Kalna ielā 3, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas novads, 
LV-5676 

8. Bibliotēka 
Kalna ielā 3-12, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

9. Dzīvoklis  Nr.15  
Kalna ielā 3-15,c.Asūne,Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

10. Attīrīšanas iekārtas 
Krasta ielā 13,c.Asūne,Asūnes pag., Dagdas novads, 
LV-5676 

11. Darbnīca 
Skolas ielā 10,c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

12. Asūnes FAP 
Jauna iela 2 C, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

13. Asūnes Tautas nams 
Skolas ielā 19, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

14. Pagasta pārvaldes ēka 
Dārza ielā 1,c.Asūne,Asūnes pag., Dagdas novads, 
LV-5676 

15. Pārsūknēšanas stacija Krasta 1A 
Krasta ielā  1A ,c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

16. Pārsūknēšanas stacija KSS-1 
 Upes ielā, Asūne, Asūnes pag., Dagdas novads, LV-
5676 

17. Pārsūknēšanas stacija KSS-2 Dārza ielā 3A, Asūne, Asūnes pag., Dagdas novads, 



  

 

LV-5676 

18. Asūnes pamatskola 
Skolas ielā 12 ,c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas 
novads, LV-5676 

19. Ūdenssūknis "Centrs" 
Jaunā iela 9, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas novads, 
LV-5676 

20. Ūdenssūknis "Račeva" c. Račeva, Asūnes pag., Dagdas novads, LV-5676 

21. Sporta zāle 
Skolas ielā 14,c.Asūne,Asūnes pag., Dagdas novads, 
LV-5676 

 
 

11. PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda” 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1. PI „VSPC „Dagda” Brīvības 29, Dagda,  Dagdas novads,LV-5674. 
 

12. Svariņu pagasta pārvalde 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Adrese 

1 Ūdenssūknis Kromaniški, Svariņu pagastrs,Dagdas novads,LV-
5698 

2 
Angārs 

Latgales iela 18,Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

3 
Attīrīšanas iekārtas 

Latgales iela 6,Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

4 Dzirnavas Latgales iela 22, Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

5 Graudu kalte Latgales iela 30, Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

6 Kafejnīca Miera iela 10,Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

7 Mehāniskās darbnīcas Latgales iela 16, Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

8 Pagasta pārvaldes ēka Skolas iela 5,Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

9 Pirts Skolas iela 6, Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

10 Pārsūknēšanas stacija Latgales iela 6, Svarinci,Svariņu pagasts,Dagdas 
novads,LV-5698 

11 Tautas nams, bibliotēka Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pagasts,Dagdas 
novads, LV-5698 

12 Ūdenssūknis Svarinci, Svariņu pagasts,Dagdas novads, LV-5698 
13 Sporta zāle Dārza iela-1,Svarinci,Svariņu pagasts, Dagdas 

novads.LV-5698 
14 Ēdnīca Skolas iela 22,Svarinci,Svariņu pagasts, Dagdas 

novads, LV-5698 
 

 



  

 

 
6. pielikums 

atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas  
novada pašvaldības iestāžu  

vajadzībām”  Nr. DNP 2016/13  nolikumam 

 
Līguma projekts 

Par elektroenerģijas tirdzniecību 
 

Dagdā, Dagdas novadā   2016.gada _______________ 
 

Dagdas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000041224, tās …………………….. 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Dagdas novada pašvaldības 
nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Lietotājs, no vienas puses, un  

<Tirgotāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas 
amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, 
turpmāk šā līguma tekstā saukts Tirgotājs, no otras puses,  
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Publisko 
iepirkumu likumu un atklātā konkursa ar ID Nr. PNP 2016/13 „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas 
novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā 
LĪGUMS: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas tirdzniecība Lietotāja elektroenerģiju patērējošo 
objektu vajadzībām, ko veic Tirgotājs, un kas ietver elektroenerģijas pārdošanu, balansēšanas 
pakalpojuma sniegšanu, saskaņā ar Tirgotāja iesniegto tehnisko specifikāciju – finanšu 
piedāvājumu un Līguma nosacījumiem, rēķinu izskatīšanu, maksājumu iekasēšanu un apstrādi 
un citas Tirgotāja darbības, kas saistās ar elektroenerģijas tirdzniecību. Lietotājs pērk 
elektroenerģiju un apmaksā rēķinus par saņemto elektroenerģiju. 

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas sadali un pārvadi – transportēšanu. 
1.3. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt elektroenerģijas 

iepirkuma apjomus. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. Līgums stājās spēkā 2016.gada ___.____________ un ir spēkā 24 mēnešus līdz 2018.gada 
___.____________, pie nosacījuma: 
2.1.1. Tirgotājam ir noslēgts sistēmas lietošanas līgums ar sistēmas operatoru; kura tīklam ir 

pieslēgtas Lietotāja elektroietaises. 
2.1.2. Lietotājam ir noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums ar sistēmas operatoru, kura tīklam 

ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises. 

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Elektroenerģijas cena, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – finanšu piedāvājumu šī Līguma 
1.pielikumā, par kādu Tirgotājs pārdod Lietotājam, bet Lietotājs pērk elektroenerģiju, tiek 
noteikta periodam no 2016.gada ___.____________ līdz 2018.gada ___.____________: 

- _____ EUR/kWh (bez PVN 21%) dienas zonā; 

- _____ EUR/kWh (bez PVN 21%) nakts zonā;  

- _____ EUR/kWh (bez PVN 21%) viena laika zonā. 

3.2. Līguma 3.1.punktā noteiktā elektroenerģijas cena ietver balansēšanas pakalpojuma cenu. 
3.3. Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu 



  

 

tarifus, ko Lietotājs apmaksā saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu 
līguma noteikumiem. 

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

3.5. Lietotājs par elektroenerģiju norēķinās saskaņā ar Tirgotāja izrakstīto un e-pastā 
………………………. saņemto rēķinu 1 (vienu) reizi mēnesī 15 (piecpadsmit) kalendāro 
dienu laikā, bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Tirgotāja norādīto norēķinu kontu bankā. 

3.6. Norēķini par elektroenerģiju notiek pēc Lietotāja faktiski patērētās elektroenerģijas apjoma 
atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu 
nodošanas kārtība un ar to saistītie jautājumi tiek noteikti sistēmas pakalpojumu līgumā. Pēc 
sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas Lietotājs informē Tirgotāju par tajā noteikto 
mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību. 

3.7. Līguma 3.1.punktā nolīgtajā cenā iekļauti visi nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, 
kas jāapmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITE 

4.1. Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības 
attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī mēraparātu plombu 
uzstādīšanu un saglabāšanu. 

4.2. Par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to saistītajiem jautājumiem 
Lietotājs vienojas ar sistēmas operatoru un par to informē Tirgotāju. 

5. TIRGOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Tirgotāja pienākumi: 
5.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam par Līguma 3.1.punktā noteikto 

elektroenerģijas cenu; 
5.1.2. izrakstīt un nosūtīt Lietotājam uz Līguma 3.5.punktā norādīto e-pasta adresi rēķinu par tā 

saņemto elektroenerģiju, kas ietver kārtējā rēķina kopsavilkumu par visiem Lietotāja 
objektiem par patērēto elektroenerģiju 10 (desmit) kalendāro darba dienu laikā pēc 
komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas. Ja pirms rēķina izrakstīšanas un 
nosūtīšanas, Lietotājs ir veicis avansa maksājumus, tad Tirgotājs samazina nosūtāmā 
rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu. 

5.1.3. Lietotāja vārdā norēķināties ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas 
pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā arī obligātā iepirkuma komponentēm. 

5.1.4. informēt elektroenerģijas sistēmas operatoru par Līguma 5.1.3.punktā paredzēto 
deleģējumu, kā arī saņemt no elektroenerģijas sistēmas operatora informāciju par 
sistēmas pakalpojumu līgumā starp Lietotāju un sistēmas operatoru noteiktajām cenām 
Līguma 5.1.3.punktā noteiktajiem pakalpojumiem. 

5.2. Tirgotāja tiesības: 
5.2.1. pieprasīt no Lietotāja avansa maksājumu viena mēneša vidējā maksājuma apmērā 

jebkurā no šādiem gadījumiem; 
5.2.1.1. ja Lietotājs ir atkārtoti kavējis Tirgotāja izrakstīta rēķina apmaksu vairāk kā 21 

dienu, 
5.2.2. ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības 

izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) 
mēnešu, vidējā mēneša patēriņa. 

6. LIETOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1. Lietotāja pienākumi: 
6.1.1. pilnā apjomā apmaksāt Tirgotāja izrakstītos rēķinus Līguma 3.5.punktā noteiktajā 

termiņā par patērēto elektroenerģiju par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Rēķina apmaksas 



  

 

datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas ieskaitīšanas diena norādītajā 
Tirgotāja bankas kontā. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena 
ir nākamā darba diena. Ja Lietotājam ir parāds par izlietoto elektroenerģiju, no kārtējās 
maksājuma summas Tirgotājs ieskaita parāda un līgumsoda par kavēto maksājumu 
atmaksai; 

6.1.2. informēt Tirgotāju, ja no Tirgotāja nav savlaicīgi, līdz kārtējā mēneša 15. 
(piecpadsmitajam) datumam, saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto 
elektroenerģiju; 

6.1.3. noslēgt līgumu par sistēmas pakalpojumiem ar sistēmas operatoru un veikt atbilstošu 
sistēmas lietošanas tarifu un vietējo neatkarīgo ražotāju atbalsta komponentes apmaksu 
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

6.1.4. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Tirgotāju par sava Lietotāja juridiskā statusa, 
nosaukuma, adreses, u.c. rekvizītu maiņu; 

6.1.5. noslēgt līgumu ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem. 
6.2. Lietotāja tiesības: 

6.2.1. saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balansēšanas 
pakalpojumu; 

6.2.2. saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 
elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam; 

6.2.3. iesniegt Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro 
dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Lietotāju no 
pienākuma veikt rēķinā norādītās summas apmaksu pilnā apmērā Līgumā norādītajā 
termiņā. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina korekcijas un galīgie 
norēķini starp Līdzējiem; 

6.2.4. organizēt savu elektroietaišu kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt tehnisko stāvokli 
atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības noteikumu prasībām. 

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 speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā. 

7.2. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie 
radušies viena Līdzēja Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes, darbības vai bezdarbības,  
rezultātā. 

7.3. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Lietotājam par katru nokavēto apmaksas dienu jāmaksā 
līgumsods 0,15 % apmērā no parāda summas, bet ne vairāk kā 5 % no parāda 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 sistēmas operators 
nesniedz Lietotājam sistēmas pakalpojumus no Tirgotāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

8. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDEI 

8.1. Līdzējiem ir saistoši Latvijas Republikas Elektroenerģijas tirgus likuma, Elektroenerģijas 
tirdzniecības un lietošanas noteikumu, Enerģētikas likuma, likuma „Par sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoriem” un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
 
 

9. PAPILDUS  NOSACĪJUMI 

9.1. Tirgotāja izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, 
rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski 
sagatavotie rēķini tiek nosūtīti Lietotājam pa e-pasta adresi …………….. Rēķins tiks uzskatīts 



  

 

par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 
9.2. Elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt izslēgti no Līguma, Līdzējiem par to rakstiski 

vienojoties, sakarā ar to, ka Elektroenerģijas cena šī Līguma darbības laikam tika noteikta, 
ņemot vērā prognozējamo patēriņa apjomu un elektroenerģiju patērējošo objektu skaitu. Šis 
noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad mainās Lietotāja tiesības attiecībā uz elektroenerģiju 
patērējošo objektu. 

9.3. Ja Lietotājs vēlas pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav uzskaitīti 1.Pielikumā, Lietotājs 
par to informē Tirgotāju saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līdzēji par to noslēdz atsevišķu 
rakstisku vienošanos pēc tam, kad Tirgotājs ir saņēmis Lietotāja paziņojumu. Līguma 
attiecības ar sadales sistēmas operatoru Lietotājs risina atsevišķi. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas 
un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, 
normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās 
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

10.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, 
kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 
izpilde, un, pēc otra Līdzēja pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 
izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un 
to raksturojumu. 

10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Līdzēji savstarpējā protokolā vienojas par 
turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) 
mēnesi un būtiski ietekmē jebkura no Līdzējiem spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tad 
otrs Līdzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu. 

11. KONFIDENCIALITĀTE 

11.1. Līdzēji apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otra Līdzēja piekrišanas 
Līguma noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, 
kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai, rēķinu 
izrakstīšanai, kredītu kontrolei, parādu piedziņai, kā arī citus gadījumus, kad informācijas 
izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti. 

12. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪŠANA 

12.1. Līgums izbeidzas, beidzoties Līguma termiņam vai Līgumā noteiktajos gadījumos pirms 
Līgumā noteiktā termiņa beigām. 

12.2. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt Līgumu: 
12.2.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Lietotāja noslēgtais sistēmas pakalpojumu līgums; 
12.2.2. ja Lietotājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem, un 

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

12.3. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš 
rakstiski brīdinot Tirgotāju. 

12.4. Izbeidzot Līgumu 12.2. vai 12.3.punktā noteiktajos gadījumos, Lietotājs apmaksā Tirgotāja 
izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

12.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi Līdzējiem rakstiski vienojoties, tie 
stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un 



  

 

kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
12.6. Līguma darbība pilnībā vai attiecībā uz kādu konkrētu Lietotāja objektu tiek izbeigta 

Līdzējiem vienojoties vai izbeidzoties Lietotāja lietošanas vai īpašuma tiesībām uz objektu. 
12.7. Izbeidzoties Līgumam, Tirgotājs izbeidz elektroenerģijas pārdošanu visiem elektroenerģiju 

patērējošiem objektiem, kas saistīti ar Līgumu, bet izbeidzoties Lietotāja lietošanas vai 
īpašuma tiesībām uz kādu no elektroenerģiju patērējošajiem objektiem šī Līguma ietvaros, 
Tirgotājs izbeidz elektroenerģijas pārdošanu konkrētā elektroenerģiju patērējošā objekta 
vajadzībām. 

12.8. Citus, šajā Līgumā neregulētus jautājumus Līdzēji risina saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

13.1. No Līguma izpildes, grozījumiem vai izbeigšanas izrietošos strīdus Līdzēji vispirms risina 
savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Ja strīdus neizdodas atrisināt sarunu 
ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sarunu uzsākšanas dienas, tie tiek risināti tiesas ceļā 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

14. CITI NOTEIKUMI 

14.1. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz  (piecām) lapām, 
ar __ pielikumiem uz ___ (___) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas 
pie Tirgotāja, otrs pie Lietotāja. 

15. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, BANKU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
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