Līgums Nr. 04-13/159
par elektroenerģijas iegādi VAS „Tiesu namu aģentūra” vajadzībām
Rīgā

2015. gada 29. maijā

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410,
juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura
darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - PIRCĒJS, no vienas puses, un
akciju sabiedrība „Latvenergo”, reģistrācijas Nr. 40003032949, tās Komercdirektora Ulda
Barisa un Administratīvā direktora Arņa Kurga personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un 2013.gada
8.janvāra valdes lēmumu Nr.5/1 „Par pilnvarojumu AS „Latvenergo” Galvenajam izpilddirektoram,
Komercdirektoram, Ražošanas direktoram, Finanšu direktoram un Administratīvajam direktoram”,
turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS, no otras puses,
PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS kopā/atsevišķi turpmāk tekstā – PUSES/PUSE, pamatojoties uz atklāta
konkursa „Elektroenerģijas iegāde VAS „Tiesu namu aģentūra” vajadzībām”, identifikācijas
Nr. TNA2015/11, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā –
LĪGUMS.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅI
PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM elektroenerģiju atbilstoši specifikācijai, daudzumam un cenai,
kas iesniegta Iepirkuma piedāvājumā un noformēts kā LĪGUMA pielikums Nr. 1. Elektroenerģijas
tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi, sadali.
LĪGUMA pielikumā Nr. 1 norādītie elektroenerģijas apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem
gada apjomiem LĪGUMA darbības termiņā. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu elektroenerģijas
daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt specifikācijā
norādīto apjomu.
PIRCĒJAM ir tiesības samazināt LĪGUMA pielikumā Nr. 1 minēto elektroenerģijas apjomu
(daudzumu) un PĀRDEVĒJAM nav tiesību pieprasīt, lai PIRCĒJS LĪGUMA darbības laikā
nopirktu un apmaksātu elektroenerģiju LĪGUMA pielikumā Nr. 1 noteiktajā piegādes apjomā
(daudzumā).
PĀRDEVĒJS pārdod elektroenerģiju saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un
PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājumu un šo LĪGUMU.
Elektroenerģiju patērējošie objekti ir norādīti LĪGUMA pielikumā Nr. 1 minētajās adresēs.

2.
ELEKTROENERĢIJAS CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Cena, turpmāk tekstā - Elektroenerģijas cena, par kādu PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk
elektroenerģiju, noteikta LĪGUMA pielikumā Nr. 2 - Finanšu piedāvājums.
2.2. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par PIRCĒJA faktiski patērēto elektroenerģijas
apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. Pēc LĪGUMA noslēgšanas PIRCĒJS
informē PĀRDEVĒJU par sistēmas pakalpojuma līgumā noteikto mēraparātu rādījumu nodošanas
kārtību.
2.3. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtība un ar to saistītie jautājumi tiek noteikti
sistēmas pakalpojumu līgumā.
2.4. Līdz kārtējā mēneša 10. datumam PĀRDEVĒJS nosūta elektroniski uz PIRCĒJA e-pasta adresi
rekini@tna.lv rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. Rēķins tiks uzskatīts par
saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.
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2.5. PIRCĒJS samaksā rēķinu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas uz LĪGUMA
2.5. punktā norādītā e-pasta adresi.
2.6. PIRCĒJS informē PĀRDEVĒJU par patērēto elektroenerģiju, reģistrējot tos on-line datu bāzē, ja
vien PIRCĒJS neinformē PĀRDEVĒJU par citu skaitītāju rādījumu nodošanas kārtību saskaņā ar
LĪGUMA 3.2. punktu.
3.
PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
3.1. PUSES apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likumu, Enerģētikas likumu, Ministru kabineta
2014. gada 21. janvāra noteikumus Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”
un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
3.2. Par skaitītāju rādījumu nodošanas kārtību un ar to saistītajiem jautājumiem PIRCĒJS vienojas ar
sistēmas operatoru un par to informē PĀRDEVĒJU.
3.3. PIRCĒJS deleģē PĀRDEVĒJU un PĀRDEVĒJS apņemas norēķināties PIRCĒJA vārdā ar
sistēmas operatoru par tā sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā arī par
obligātā iepirkuma komponentēm.
4.
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. PĀRDEVĒJA pienākumi:
4.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu PIRCĒJAM par LĪGUMĀ noteikto Elektroenerģijas
cenu;
4.1.2. izrakstīt un nosūtīt PIRCĒJAM rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju 10 (desmit) kalendāro
dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas. PUSES vienojas par rēķinu
piegādi elektroniskā formā, kurā paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko autrorizāciju.
PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM nosūtāmajā rēķinā ietver maksu par sistēmas pakalpojumiem un
palīgpakalpojumiem, kā arī par obligātā iepirkuma komponentēm, un PIRCĒJS to apmaksā
vienlaicīgi ar maksu par elektroenerģiju;
4.1.3. PĀRDEVĒJS apņemas sekot līdzi PIRCĒJA patērētās elektroenerģijas apjomam un informēt
PIRCĒJU, ja sagaidāms elektroenerģijas pārtēriņš;
4.1.4. ja PUSĒM rodas domstarpības par zaudējumu rašanās cēloni un apjomu, PUSES vienojas par
neatkarīga eksperta pieaicināšanu, kura pakalpojumus sedz vainīgā PUSE.
4.2. PĀRDEVĒJA tiesības:
4.2.1. gadījumā, ja PĀRDEVĒJS laicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparāta rādījumus, tam ir
tiesības izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit)
mēnešu, vidējā mēneša patēriņa.
4.3. PIRCĒJA pienākumi:
4.3.1. noslēgt sistēmas pakalpojuma līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas
pakalpojumiem visām PIRCĒJA elektroietaisēm;
4.3.2. nekavējoties informēt PĀRDEVĒJU, ja līdz kārtējā mēneša 15. datumam nav saņemts rēķins
par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju;
4.3.3. par LĪGUMĀ noteiktā maksājuma termiņa kavēšanu PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM
līgumsodu 0,05 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu.
4.4. PIRCĒJAM ir tiesības:
4.4.1. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4.4.2. saņemt no PĀRDEVĒJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar
elektroenerģijas pārdošanu PIRCĒJAM.
4.5. PUSES apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, jeb informāciju, kura nav vispārpieejama
par otru PUSI un LĪGUMU bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos, visā LĪGUMA darbības laikā un neierobežotu laiku pēc citu LĪGUMA
noteikumu izbeigšanās.
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5.
LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA
5.1. LĪGUMS stājas spēkā ar 2015. gada 1. jūniju un ir spēkā līdz 2017. gada 31. maijam, ievērojot
LĪGUMA 5.2. punkta noteikumu.
5.2. Lai LĪGUMS būtu spēkā, ir nepieciešams spēkā esošs sistēmas pakalpojumu līgums starp
PIRCĒJU un elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas PIRCĒJA
elektroietaises.
6.
DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
6.1. Domstarpības un strīdi, kas varētu rasties šī LĪGUMA izpildes gaitā, PUSES risina pārrunu ceļā, ja
tas nav iespējams, tad tiesā Latvijas Republikā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7.
NEPĀRVARAMA VARA
7.1. PUSES nav atbildīgas par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies
tādu apstākļu dēļ, kurus PUSES nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai
novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ, turpmāk tekstā Nepārvaramas varas apstākļi.
7.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības Nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz
Nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu.
7.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš automātiski
pagarinās par laiku, kas vienāds ar Nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.
7.4. Ja Nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, katrai PUSEI ir tiesības
vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. Šādā gadījumā PUSES
līdz LĪGUMA izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.
7.5. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās
saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.
8.
LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. PIRCĒJS ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt vienpusēji LĪGUMU, par to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas
rakstiski brīdinot PĀRDEVĒJU.
8.2. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs pārtraukt pārdot elektroenerģiju PIRCĒJAM un izbeigt šo LĪGUMU, ja
PIRCĒJAM nav spēkā vai spēku zaudējis LĪGUMĀ minētais sistēmas pakalpojumu līgums, bez
iepriekšēja brīdinājuma ar vienpusēju rakstveida paziņojumu.
8.3. Izbeidzot LĪGUMU 8.1. un 8.2. punktā noteiktajā gadījumā, PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJA
iesniegtos rēķinus par faktiski patērēto elektroenerģiju līdz LĪGUMA izbeigšanās brīdim.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
LĪGUMS var tikt papildināts ar pielikumiem pēc PUŠU rakstiskas savstarpējas vienošanās.
Jebkurš LĪGUMA pielikums ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. Visi papildinājumi un grozījumi
LĪGUMA tekstā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas, izņemot
LĪGUMA 8.1. punktu.
Visi LĪGUMA grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, PUSĒM rakstiski vienojoties, un tie stājas
spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami LĪGUMAM un kļūst par tā neatņemamu
sastāvdaļu.
PIRCĒJS deleģē tiesības pārstāvēt PIRCĒJU jautājumos par LĪGUMA saistību izpildi un
LĪGUMA summas kontroli: VAS „Tiesu namu aģentūra” Nekustamā īpašumu apsaimniekošanas
daļas enerģētiķi Ēriku Dunovski, tālrunis: 67804765, mobilais tālrunis: 26456958, e – pasts:
eriks.dunovskis@tna.lv.
PĀRDEVĒJS deleģē tiesības pārstāvēt PĀRDEVĒJU jautājumos par LĪGUMA saistību izpildi:
_____________, tālrunis _____________, e – pasts: _____________.
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9.5. LĪGUMS sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām) lapām, pa vienam
eksemplāram katrai PUSEI.
10.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PĀRDEVĒJS
PIRCĒJS
AS „Latvenergo”
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr. 40003032949
Reģ. Nr. 40003334410
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,
Juridiskā adrese: Baldones iela 1B,
Rīga, LV-1230
Rīga, LV-1007
Banka: AS „SEB banka”
Banka: AS „SEB banka”
Kods UNLALV2X
Kods UNLALV2X
Konta Nr.LV24UNLA0001000221208
Konta Nr. LV64UNLA0002021469371
_______________________/S. Sausiņa/
_______________________/U. Bariss/

_______________________/A. Kurgs/
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