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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Dagdas novada pašvaldība aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

un „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības vajadzībām” nolikuma 

prasībām. 

1.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 

Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv sadaļā “Pašvaldības 

iepirkumi” un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā, sākot ar 2018.gada 15.jūniju. 

Nolikumu var saņemt arī Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, pirmdienās, 

trešdienās no plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00.-18.00, otrdienās, ceturtdienās no plkst.8.00-

12.00 un no plkst.13.00.-17.00, piektdienās no plkst.8:00-12:00;13:00-15:00, līdz 2018.gada 

16.jūlija plkst.11.00. Tālr. 6 5681434, 6 5681712, fakss:6 5681710. 

1.3. Nolikums pieejams bez maksas. 

1.4.Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:  

➢ juridiska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana 

un izskatīšana): Dagdas novada pašvaldības juriskonsults Jānis Stikuts, tālr. 656 81712, e-

pasts: juridiska.nodala@dagda.lv; 

➢ tehniska rakstura jautājumos: Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors Artjoms Gekišs, 

tālr. 656 81711. 

1.5.Iepirkuma identifikācijas numurs - DNP 2018/14 

 

1.6.Pasūtītājs 

 

Pasūtītājs Dagdas novada pašvaldība 

Adrese Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 

Reģistrācijas Nr. 90000041224 

Tālruņa Nr. 6 56 81712 

Faksa Nr. 6 56 81710 

e-pasta adrese dome@dagda.lv 

 

1.7. Iepirkuma priekšmets - CPV kods: 09310000-5. 

 

1.8.Publikācija par līgumu 

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu portālā www.iub.gov.lv 

2018.gada 15.jūnijā. 

 

1.9.Līguma izpildes vieta 

Līguma izpildes vietas norādītas Tehniskajā specifikācijā (1. pielikumā). 

 

1.10. Līguma izpildes laiks 

Līgums ir spēkā 2 (divus) gadus no līguma noslēgšanas dienas. 

 

1.11. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.11.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 16.jūlija plkst.11:00 EIS e-

konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/. 

1.11.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem 

Atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

1.11.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un 

neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.11.4. Piedāvājumi elektroniski tiks atvērti Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē. 

http://www.dagda.lv/
mailto:juridiska.nodala@dagda.lv
mailto:juridiska.nodala@dagda.lv
http://www.iub.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EIS/
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1.11.5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā 

pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 

1.11.6. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus. 

1.11.7. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības 

Atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek 

uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.11.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto 

piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

 

1.12. Piedāvājuma noformēšana 

1.12.1. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi Atklātā konkursā ir 

iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. 

1.12.2. Iesniedzot piedāvājumus elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, pretendentam ir jāievēro 

šādas pretendenta izvēles iespējas:  

1.12.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;  

1.12.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski 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);  

1.12.2.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar 

trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un 

paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas 

prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).  

1.12.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:  

1.12.3.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar 

standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 

(vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais piedāvājums un 

finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 

(vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.  

1.12.3.2. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un 

laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.  

1.12.3.3. Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs 

personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas 

apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda 

pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.  

1.12.3.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā 

norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma 

procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras 

personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.  

1.12.4. Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:  

1.12.4.1. Pieteikuma dalībai Atklātā konkursā (Atklāta konkursa nolikuma 2.Pielikums, tai 

skaitā, Atklātā nolikuma 1.12.3.3.punktā vai 1.12.3.4.punktā norādītā pilnvara);  

1.12.4.2. Pretendenta atlases dokumentiem;  

1.12.4.3. Tehniskā piedāvājuma;  

1.12.4.4. Finanšu piedāvājuma.  
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1.12.5. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru 

kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā 

notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm 

iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko 

dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to 

juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos 

dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem 

atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.  

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

dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt 

apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida 

pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs 

apzīmējums ar vārdiem.  

1.12.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 

22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 

valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.  

1.12.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas 

darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp 

piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, 

vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc piedāvājumu 

atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta 

atvēršanai.  

1.12.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kas Atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai 

personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.  

1.12.10. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā 

(t.sk., tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-

konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

 

1.13. Cita informācija 

1.13.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī iepirkuma Nolikuma noteikumu 

pieņemšanu un atbildību par to izpildi. 

1.13.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

1.13.3. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

1.13.4. Iepirkuma procedūras, informācijas apmaiņas, līguma izpildes darba valoda ir latviešu valoda. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības 

vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.Pielikums). 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.1.3. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. 

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
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3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

 

3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

3.1.1. Pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu izslēdz pretendentu no dalības 

iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta (1) daļā norādītajiem 

gadījumiem. 

3.1.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta (10), (11) un (12) daļām ārvalstīs reģistrētiem 

pretendentiem jāiesniedz kompetentu institūciju izziņas par visiem Publisko iepirkumu 

likuma 42.panta (1) daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. Termiņu izziņu iesniegšanai 

Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas 

dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to 

izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt 

pakalpojumus: 

3.2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi tirgū sniedz Vispārīgās informācijas prasībām atbilstošus pakalpojumus un ir 

iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā; 

3.2.2. Nosacījumi Pretendenta dalībai Iepirkumā attiecas uz Pretendentu, personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un dokumenti, 

kas apliecina Pretendenta atbilstību Vispārīgajā informācijā noteiktajiem kritērijiem, 

jāiesniedz Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība); 

3.2.3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. Prasība attiecas arī uz 

piesaistītajiem apakšuzņēmējiem; 

3.2.4. Pretendenta gada finanšu apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nav mazāks par pretendenta 

piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu apgrozījums 

par nostrādāto periodu nav mazāks par piedāvāto līgumcenu. Ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījums tiek summēts. 

3.2.5. Pretendentam jāiesniedz licences par tiesībām tirgot elektroenerģiju kopija.  

3.2.6. Pretendentam jāiesniedz sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegta izziņa, ka pretendents 

ir reģistrēts elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. 

3.2.7. Pretendentam jāiesniedz līguma starp Pretendentu - elektroenerģijas tirgotāju un sistēmas 

operatoru kopija par sistēmas lietošanu, vai vienošanās par gatavību slēgt līgumu par sistēmas 

nepārtrauktu lietošanu uz termiņu, ne īsāku par Nolikuma 1.10. punktā norādīto, ja 

Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Elektroenerģijas piegādes līgumu ar Pasūtītāju. 

3.2.8. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un 

katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. 

 

 

 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

4.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt 

Elektroenerģijas piegādi Dagdas novada pašvaldībai, saskaņā ar Nolikuma prasībām. 

Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir 
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pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, 

pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 

4.1.2. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums) pretendents sagatavo uz savas 

veidlapas. 

4.2.Pretendentu atlases dokumenti 

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai 

formai (3.pielikums). 

4.2.2. Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

(ja normatīvie akti paredz), Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datubāzes vai attiecīgajā 

reģistra iestādē. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts 

institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

4.2.3. Pretendenta parakstīts apliecinājums par Pretendenta gada finanšu apgrozījumu pēdējā 

noslēgtajā gadā, pievienojot bilances un peļņas un zaudējumu aprēķinu. 

4.2.4. Ja darbu izpildei paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju 

saraksts, kā arī pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās vai apakšuzņēmēja 

parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. Pretendentam piesaistīto 

apakšuzņēmēju saraksts iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai 

(4.pielikums). 

 

4.3.Tehniskais piedāvājums 

4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un tehniskā piedāvājuma 

formu (1. un 5.pielikumu).  

4.4.Finanšu piedāvājums  

4.4.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts tehniskajai specifikācijai 

atbilstošs pakalpojums. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai 

finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums).  

4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI 

 

5.1.Vispārīgie noteikumi 

5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu 

un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar viszemāko 

cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē. 

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai 

piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju. 

 

5.2.Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi 

sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā norādītajām prasībām. 

5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk 

neizskata. 
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5.3.Pretendentu atlase 

5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. 

5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā 

iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem 

pārbaudot pretendenta atbilstību katrai konkursa nolikumā izvirzītajai prasībai. 

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā 

pieprasītos dokumentus. 

 

5.4.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 

5.4.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu 

atbilstību konkursa nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai. 

5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists. 

5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, komisija 

turpmāk šo piedāvājumu neizskata 

 

5.5.Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 

5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav 

noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudes laikā. 

5.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām. 

5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 

5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu 

un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. 

Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS 

 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem (7.pielikums).  

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemto vērā piedāvājumā norādītās cenas. 

6.3. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt kopējo izpildāmo piegādes apjomu. 

 

7. IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.  

7.2. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 

varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka ir saistīts 

ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta (1) daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav 

parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbībā. 

7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.  

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks. 

7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, bet ne 

mazāk kā 5 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

7.6. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot. 
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8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

8.1.Iepirkuma komisijas tiesības 

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

8.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. 

8.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 

8.1.4. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs 

piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija. 

8.1.5. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu. 

8.1.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

pasūtītāju. 

8.1.7. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

8.1.8. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

8.2.Iepirkuma komisijas pienākumi 

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju 

par Nolikumu. 

8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu. 

8.2.5. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, paziņot to pretendentiem. 

8.2.6. Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

9.1. Pretendenta tiesības: 

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. 

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

 

9.2.Pretendenta pienākumi: 

9.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

9.2.3. Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pasūtītāja norādītajos termiņos 

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                             A.Gekišs 
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1.Pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atklātam konkursam „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības vajadzībām” 

 iepirkuma identifikācijas numurs DNP 2018/13 

 

 

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  

 

1. Norādītajam plānotajam nepieciešamajama elektroenerģijas daudzumam (kWh) ir 

informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā izmantot norādīto apjomu. 

2. Norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem iepirkuma apjomiem līguma darbības 

laikā. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu elektroenerģijas daudzumu, kāds nepieciešams tā 

darbības nodrošināšanai. 

3. Iepirkumā nav iekļauta obligātā iepirkuma komponente un tīkla pakalpojums. 

4. Iepirkuma līguma darbības laiks - 24 (divdesmit četri) mēneši. 

5. Iepirkuma līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības izmainīt (samazināt/ palielināt) kopējo 

elektroenerģijas iegādes apjomu un pieslēguma skaitu atkarībā no nepieciešamības. 

6. Pretendentam jānodrošina iespēja nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot 

datus elektroniski vai reģistrējot on-line datu bāzē. 

7. Pretendentam elektroenerģijas cenā jāiekļauj balansēšanas pakalpojuma cena. 

8. Pretendents nodrošina elektroenerģijas tirdzniecību atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

9. Pretendentam jānodrošina iespēja 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā vismaz pa diviem 

neatkarīgiem sakaru kanāliem (piem., mobilo telefonu un fiksētas līnijas telefonu) ar Tirgotāja 

pārstāvi, kurš ir atbildīgs par nepārtrauktas un kvalitātes prasībām atbilstošas elektroenerģijas 

saņemšanas nodrošināšanu. 
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Līguma izpildes vietas 
 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: Pilnvarotās personas paraksts: 
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2.pielikums 

 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

Pasūtītājs:  

Identifikācijas Nr.__________                                             2018.gada ______________ 

 

 

Līguma nosaukums: „__________________________” 

 

 Iepazinušies ar nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt 

_______________________ saskaņā ar nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma 

procedūras noteikumiem, par summu:  

___________________________________________ (EUR) apmērā, kurā nav ietverts PVN; 

       (piedāvājuma cena skaitļos un vārdos)  

 

 

 

 

 Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies nolikumā noteiktajos apjomos veikt 

…………………. 

 

  

 Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendenta atlases dokumentiem, 

Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. 

 

Pretendenta nosaukums: 

Adrese: 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 

Pilnvarotās personas paraksts: 
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3.pielikums 
 

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 
 

1. Nosaukums: 

2. Reģistrācijas numurs: 

3. Adrese: 

4. Kontaktpersona: 

5. Telefons: 

6. Fakss: 

7. E-pasts:  

8. Reģistrācijas vieta: 

9. Reģistrācijas gads: 

10. Nodarbināto skaits: 

11. Darbības sfēra (īss apraksts):  

12. Informācija par to, vai pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai vidējā (MVU) 

vai lielā uzņēmuma statusam. 

13. Finanšu rekvizīti: 

 

Bankas nosaukums:   

Bankas adrese (tai skaitā 

pilsēta, valsts, pasta indekss) 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 

Pilnvarotās personas paraksts: 
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4.pielikums 

 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Nosaukums 
Reģistrācijas 

Nr. 

Adrese, 

tālrunis 
Kontaktpersona 

Veicamo 

darbu 

apjoms no 

kopējā 

apjoma (%) 

Apakšuzņēmējam 

paredzēto 

pakalpojumu īss 

apraksts 

      

      

      

      

 

Pielikumā: 

1)___________ apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā. 

 

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 

Pilnvarotās personas paraksts: 
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5.Pielikums   

 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības vajadzībām” 

(identifikācijas Nr. DNP 2018/14)  

 

 

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  

 

                                     

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 

Pilnvarotās personas paraksts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības vajadzībām 

 

 

6.pielikums 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

iepirkumam „Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības vajadzībām” 

(identifikācijas Nr. DNP 2018/14) 

 

 

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   

 

 

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 

Pilnvarotās personas paraksts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.pielikums 
 

LĪGUMS Nr. ______________  

TIRGOTĀJS 

Nosaukums: […] 

Vienotais reģistrācijas Nr.: […] 

PVN reģistrācijas Nr.: […] 

Juridiskā adrese: […] 

Persona (-s), kas paraksta 

Līgumu TIRGOTĀJA vārdā:   

[…] 

Personas (-u) paraksta tiesību 

apliecinošs dokuments:  

[…] 

Kontaktpersona un tālruņi: […] 

LIETOTĀJS 

Nosaukums: Dagdas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.:   90000041224 

PVN reģistrācijas Nr.: LV90000041224 

Juridiskā adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 

Persona (-s), kas paraksta 

Līgumu LIETOTĀJA vārdā:  

 

Personas (-u) paraksta tiesību 

apliecinošs dokuments: 

 

Kontaktpersona un tālruņi: 
 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma kārtībā organizētā iepirkuma “Elektroenerģijas 

iepirkums Dagdas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr.: DNP 2018/14, 

(turpmāk – Iepirkums) rezultātiem,  Puses noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Pamatnoteikumi 

1.1   Elektroenerģiju patērējošo 

objektu adreses: 

[Pielikums Nr.1] 

 

1.2   Vienas laika zonas 

elektroenerģijas cena par vienu 

kilovatstundu (1 kWh):  

[…] 

1.3  Plānotā kopējā Līguma summa EUR  

1.4   Rēķina apmaksas termiņš: Par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju līdz 

nākošā mēneša 25.datumam 

1.5    Rēķina saņemšanas veids: Nosūtot e-pastu uz Lietotāja e-pasta adresi: 

gramatvediba@dagda.lv 

Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā 

pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto  e-pasta 

adresi. 

Tirgotāja izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti 

elektroniski, personas paraksts var tikt aizstāts ar tā 

elektronisko atšifrējumu (autorizāciju). 

1.6   Līgumsods par maksājuma 

kavējumu dienā: 

0,01 % (nulle, komats, nulle viens procents) 

mailto:gramatvediba@dagda.lv
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1.6. Lietotāja saistības ar Sistēmas 

operatoru: 

Lietotājs deleģē Tirgotāju norēķināties par sistēmas 

pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligāta 

iepirkuma komponentēm ar Sistēmas operatoru. 

Tirgotājs papildus   Elektroenerģijas cenai rēķinā 

iekļauj maksu par Sistēmas pakalpojumiem, 

pamatojoties uz Sistēmas operatora sniegto informāciju. 

1.7. Lietotāja Elektroenerģijas 

iegādes prognozētais patēriņš 

gadā saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju: 

[…] kWh 

1.8. Elektroenerģijas iegādes 

periods 

24 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža vai līdz brīdim, 

kad tiek sasniegta Līguma 1.3. punktā noteiktā kopējā 

Līguma summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem 

iestājas agrāk. 

 

2. Termini 

2.1. Elektroenerģijas cena - cena par kādu Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju. 

2.2. Līgums – Līgums par elektroenerģijas iegādi. 

2.3. Puse – Tirgotājs un Lietotājs katrs atsevišķi. 

2.4. Puses – Tirgotājs un Lietotājs kopā. 

2.5. Sistēmas operators – licencēta juridiska persona, kas sniedz Sistēmas pakalpojumus. 

2.6. Sistēmas pakalpojumi – elektroenerģijas Pārvade vai Sadale, kas nodrošina elektroenerģijas 

plūsmas no elektroenerģijas ražotāja līdz Lietotājam. 

2.7. Sistēmas pakalpojumu līgums – starp Lietotāju un Sistēmas operatoru, kura tīklam tiek 

pieslēgtas Lietotāja elektroiekārtas, noslēgtais sistēmas pakalpojumu līgums par Sistēmas 

pakalpojumu.  

2.8. Sistēmas pakalpojuma cena – tiesību aktos noteiktajā kārtībā noteikti tarifi Sistēmas 

pakalpojumiem. 

 

3. Elektroenerģijas tirdzniecība 

3.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Tirgotājs pārdod, bet Lietotājs pērk elektroenerģiju 

(turpmāk tekstā saukta - Elektroenerģija) savu Elektroenerģiju patērējošo objektu 

vajadzībām un samaksā par to. 

3.2. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un 

citas darbības, kas saistītas ar Elektroenerģijas tirdzniecību. Elektroenerģijas tirdzniecība 

neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali.  

3.3 Līguma darbības laikā Lietotājam nav obligāta pienākuma pilnībā izmantot norādīto apjomu 

un Tirgotājam, parakstot līgumu, saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem, nav tiesību šajā sakarā 

piemērot līgumsodus un citas sankcijas. 

 

4.  Elektroenerģijas cena un patēriņa apjoms 

4.1. Tirgotājs pārdod, bet Lietotājs pērk Elektroenerģiju par Līguma pirmās nodaļas 1.2. punktā 

noteikto Elektroenerģijas cenu. 

4.2. Līguma 1.2.punktā norādītās Elektroenerģijas cenas paliek nemainīgas visa Līguma darbības 

laikā. 

4.3. Elektroenerģijas cena neietver Obligātā iepirkuma komponentes un Sistēmas pakalpojuma 

cenu, ko Lietotājs apmaksā papildus saskaņā ar Sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem. 
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4.4. Elektroenerģijas iegādes plānotais apjoms norādīts Līguma pirmās nodaļas 1.7.punktā. 

Lietotājs ir tiesīgs iepirkt tādu elektroenerģijas daudzumu kāds nepieciešams tā darbības 

nodrošināšanai un samazināt vai palielināt 1.7.punktā.norādīto apjomu. 

4.5. Lietot Lietotājam ir tiesības samazināt elektroenerģijas apjomu (daudzumu) un Tirgotājam 

nav tiesības pieprasīt apmaksāt visu 1.7. punktā paredzēto elektroenerģijas apjomu.   

 

5. Pušu pienākumi un tiesības 

5.1.  Tirgotāja pienākumi: 

5.1.1. Nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam nepārtraukti 24 (divdesmit 

četras) stundas diennaktī visa Līguma darbības laikā par Līgumā noteikto 

Elektroenerģijas cenu;  

5.1.2. Nodrošināt Lietotājam balansēšanas pakalpojumu; 

5.1.3. Līguma izpildes nodrošināšanai sadarboties ar Elektroenerģijas sistēmas operatoru, 

kura tīklam ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises, un pa kuru tiek piegādāta 

Tirgotāja saražotā Elektroenerģija; 

5.1.4. Izrakstīt un nosūtīt Lietotājam rēķinu par tā saņemto Elektroenerģiju pēc Lietotāja 

faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 kalendāro dienu laikā pēc 

komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas, kura uzskaiti veic Sistēmas 

operators, kura tīklam pievienota Lietotāja elektroietaise; 

5.1.5. Rakstveidā informēt Lietotāju 5 (piecu) kalendāro dienu laikā par savas iestādes 

juridiskā statusa, adreses, e-pasta adreses, norēķinu rekvizītu u.c. Līguma izpildei 

būtisko rekvizītu maiņu. 

 

5.2. Lietotāja pienākumi: 

5.2.1. Pilnā apjomā apmaksāt Tirgotāja izrakstītos rēķinus Līguma pirmās nodaļas 

1.4.punktā minētajā termiņā. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās 

maksājuma summas pārskaitīšanas diena no Lietotāja norēķinu konta. Ja termiņa 

pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena; 

5.2.2. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta pilnas rēķinā norādītās summas 

ieskaitīšanas diena Tirgotāja bankas kontā. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad 

pēdējā samaksas dienas ir nākamā darba diena. 

5.2.3. Rakstveidā informēt Tirgotāju 5 (piecu) kalendāro dienu laikā par savas iestādes 

juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses, norēķinu rekvizītu u.c. 

Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu. 

 

5.3. Lietotāja tiesības: 

5.3.1. Slēgt pakalpojuma līgumu ar sadales Sistēmas operatoru. 

5.3.2. Saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

Elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam. 

5.3.3. Iesniegt Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu 10 kalendāro dienu 

laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek 

veiktas rēķina korekcijas un galīgie norēķini starp Pusēm; 

5.3.4.  Izslēgt no Līguma/pievienot Līgumam Elektroenerģiju patērējošu objektu, par to 

rakstiski informējot Tirgotāju vismaz 21 (divdesmit vienu) dienu iepriekš. 
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6. Atbildība un sankcijas 

6.1. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Lietotājam jāmaksā līgumsods Līguma pirmās 

nodaļas 1.5.punktā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto 

darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās rēķina summas. 

6.2. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses dēļ 

Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei.  

6.3. Ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, Tirgotājam ir 

tiesības izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā 12 (divpadsmit) 

mēnešu, vidējo patēriņu. 

 

 

 

7. Vispārējie noteikumi Līguma saistību izpildei 

7.1. Puses savā darbībā ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, likuma Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumus 

Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citu Latvijas Republikā 

piemērojamu normatīvo aktu normas. 

 

8. Papildu noteikumi 

8.1. Tirgotāja izrakstītie rēķini tiek sagatavoti un nosūtīti Lietotājam saskaņā ar Līguma pirmās 

nodaļas 1.5.punktu. 

8.2. Ja Tirgotājs no Lietotāja nav saņēmis paziņojumu par rēķina nesaņemšanu par iepriekšējā 

mēnesī patērēto elektroenerģiju līdz nākošā mēneša 15. datumam, tad tiek uzskatīts, ka 

Lietotājs savlaicīgi saņēmis rēķinu. 

8.3. Ja Lietotājs vēlas pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav norādīti Līguma 1.1. punktā, 

Lietotājs par to rakstiski informē Tirgotāju un Puses slēdz rakstisku vienošanos par Līguma 

1.1. punkta papildināšanu. Attiecības ar sistēmas operatoru Lietotājs risina patstāvīgi.  

8.4. Ja Lietotājam šī Līguma darbības laikā uz kādu no objektiem izbeidzas nomas līgums, notiek 

valdījuma pārtraukšana vai īpašumtiesību maiņas, un līgums netiek noslēgts no jauna, 

objekts tiek izslēgts no šī Līguma 1.1.punktā un Līguma 1.pielikumā uzskaitītā objektu 

saraksta. Par šādu apstākļu iestāšanos Lietotājam jāpaziņo Tirgotājam ne vēlāk kā 1 (vienu) 

mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Puses veic attiecīgi izmaiņas Līguma 1.1.punktā un Līguma 

1.pielikumā. 

8.5. Ja Lietotājs saskaņā ar Līguma 5.3.3.apakšpunktā noteikto iesniedz Tirgotājam pretenziju 

par Tirgotāja izrakstīto rēķinu, Līguma 1.4.punktā noteiktais rēķina apmaksas termiņš tiek 

pagarināts par periodu, kādā Tirgotājs ir izvērtējis pretenziju un sniedzis atbildi Lietotājam, 

ja Lietotāja pretenzija tiek atzīta par pamatotu.  

 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu Līguma noteikumu izpildi tieši 

aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, streiki, 

karš, kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība, un ja tos novērst Puses nav spējīgas 

ar jebkādām tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm. 

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu 

vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot nepārvaramās varas 

apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā piecu kalendāro dienu 

laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies. 
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9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses savstarpējā protokolā vienojas par 

turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi 

un būtiski ietekmē jebkuras no Pusēm spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tad otra Puse 

ir tiesīga pārtraukt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu. 

 

10. Līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana  

10.1. Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma noslēgšanas brīža vai kamēr tiek 

sasniegta Līguma 1.3. punktā noteiktā kopējā Līguma summa, atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestājas ātrāk. 

10.2. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 

izpildei. Tirgotājs uzsāk elektroenerģijas pārdošanu Līgumā norādītajā kalendārā mēnesī.  

10.3. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš 

rakstiski brīdinot Tirgotāju.  

10.4. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt līgumu šādos 

gadījumos: 

10.4.1. ja Lietotājs 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā atkārtoti ir kavējis ikmēneša 

maksājumus par vismaz 5 (piecām) darba dienām, un šāda saistību neizpilde 

turpinās 21 (divdesmit vienu) dienu pēc tam, kad Tirgotājs par to ir rakstiski 

brīdinājis Lietotāju; 

10.4.2. ja Lietotājs nav apmaksājis vairāk kā divus no Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem, 

par kuriem Lietotājs nav izteicis iebildumus, un šāda saistību neizpilde turpinās 21 

(divdesmit vienu) dienu pēc tam, kad Tirgotājs par to ir rakstiski brīdinājis 

Lietotāju; 

10.4.3. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Sistēmas pakalpojumu līgums un Lietotājs to nav 

noslēdzis 30 (trīsdesmit) dienu pēc tam, kad Tirgotājs par to ir rakstiski brīdinājis 

Lietotāju; 

10.4.4. ja Tirgotājs no Sistēmas operatora saņem informāciju par Lietotāja tirgotāja maiņu. 

Šādos gadījumos Tirgotājs paziņojumus par Līguma izbeigšanu Lietotājam nesūta. 

10.5. Izbeidzot Līgumu 10.3. vai 10.4. punktā noteiktajā gadījumā, Lietotājs samaksā Tirgotājam 

maksu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Maksa par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu 

tiek noteikta izrakstītajos rēķinos norādītās maksas par elektroenerģiju 1 (viena) mēneša 

vidējā maksājuma apmērā, kurš reizināts ar skaitli 1/6 (viena sestā daļa) un ar pilnu mēnešu 

skaitu no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības 

perioda beigām. 

Maksu aprēķina sekojoši: 

Maksa=Rēķ(vid.) x 1/6 Mēn.skaits, kur: 

Rēķ(vid.) – 1 (viena) mēneša vidējais maksājums par elektroenerģiju; 

Mēn.skaits – pilnu mēnešu skaits no līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz 

elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām. 

 

11. Citi noteikumi 

11.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas 

Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota 

informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, kredītu 

kontrolei, kā arī citus gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību 

akti. 

11.2. Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
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11.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sagatavojami Pusēm rakstiski vienojoties, un tie 

stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst 

par tā neatņemamu sastāvdaļu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus. 

11.4. Strīdi, kuri radušies Līguma darbības gaitā, ja Pusēm, savstarpēji vienojoties laikā, nav 

izdevies tos izšķirt, tiek izšķirti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

11.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā divos vienādos eksemplāros, katrs uz  __ ______ lapām 

,no kuriem pa vienam eksemplāram atrodas pie katras no Pusēm.  

11.6. Līgumam pievienots: 

11.6.1  Pielikums Nr. 1 “Objektu saraksts” ; 

11.6.2  Pielikums Nr. 2 “Finanšu piedāvājums”. 

 

 

Tirgotājs 

 

[rekvizīti] 

___________________ 

 

Lietotājs 

 

[rekvizīti] 

___________________ 

 
 


