APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas
2017. gada 18. augustā
sēdē (protokols Nr. 1)

IEPIRKUMS
„Dabasgāzes iegāde”
Identifikācijas Nr. SIA RPB 2017/12

NOLIKUMS

Rīga, 2017

Dabasgāzes iegāde Nr. SIA RPB 2017/12

Iepirkuma
„Dabasgāzes iegāde”
NOLIKUMS
1. Pasūtītājs
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, reģ.Nr.50003590021, Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV-1010 (turpmāk
tekstā – Pasūtītājs).
2. Iepirkuma pamatojums
2.1. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu.
2.2. Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) izveidota ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
valdes 22.09.2015. lēmumu Nr.2 (protokols Nr.11).
3. Iepirkuma priekšmets
Dabasgāzes iegāde, kas ietver dabasgāzes pārdošanu, sistēmas pakalpojumu, kā arī citas darbības, kas
saistītas dabasgāzes tirdzniecību. Dabasgāze ir jāpiegādā daudzdzīvokļu mājai Baldonē, Pasta ielā 4.
Dabasgāze tiks patērēta atbilstoši faktiskajām vajadzībām, tomēr Plānotais dabasgāzes patēriņa
apjoms ir apmēram 650 MW gadā, tomēr minētajam apjomam ir tikai informatīvs raksturs un tas
nekādā veidā neierobežo Pasūtītāju.
4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks un vieta
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2017. gada 31. augustam plkst.11:00 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 4. stāvā, 405. kabinetā. Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no 9:00 –
15:00. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 31. augustā plkst. 11:00 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
apspriežu telpā. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās
personas, par to ne vēlāk kā 10 minūtes pirms atvēršanas informējot pasūtītāja kontaktpersonu.
5. Kontaktpersonas
Atbildīgās kontaktpersonas, kas sniedz informāciju par iepirkuma procedūru, SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” ir Juridiskās pārvaldes jurists - iepirkuma speciālists Uldis Roze, tālr. 67105120, epasts uldis.roze@riga.lv. un Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Uldis Bārbalis, tālr.
67105116, e-pasts: Uldis.Barbalis@riga.lv.
6. Piedāvājuma apjoms
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Pretendents var iesniegt tikai
vienu piedāvājuma variantu.
7. Līguma darbības laiks
Līgums termiņš tiek noteikts 24 (divdesmit ) mēneši, vai līdz brīdim, kad līguma summa sasniegs
41999,- EUR.
8. Piedāvājuma sastāvs, noformēšana un iesniegšana
8.1. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
8.1.1. Atlases dokumenti ievērojot Nolikuma 10.punktu;
8.1.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 16.punktu.
8.2. Piedāvājums noformējams divos eksemplāros – viens oriģinālais eksemplārs ar atzīmi
,,ORIĢINĀLS” un viena kopija, ar atzīmi „KOPIJA”. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un
aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
8.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
8.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
8.2.3. atzīme „Dabasgāzes iegāde” Nr. SIA RPB 2017/12;
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8.2.4. ja tiek iesniegts piedāvājumu grozījums, tad ir jābūt atzīmei “GROZĪJUMS”, vai, ja
tiek iesniegts atteikums, tad ir jābūt atzīmei “ATTEIKUMS”.
8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem, Pretendenta pārstāvju ar paraksta tiesībām
parakstītiem, lapām jābūt sanumurētām, piedāvājuma sākumā ir jābūt satura rādītājam.
8.4. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota (-as) persona (-as), Pretendentam jāiesniedz
atbilstoši normatīvo aktu prasībām parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas
tiesības parakstīt piedāvājumu.
8.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt Pretendenta
apliecinātai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
8.6. Svešvalodā sastādītiem dokumentiem jāpievieno saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
apliecināts tulkojums latviešu valodā.
8.7. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā (kā tas ir norādīts Nolikumā) vai saņemti pēc
Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek vērtēti.
8.8. Piedāvājums papildus ir iesniedzams arī elektroniskā formā, un dokumenti (Tehniskā
piedāvājums un Finanšu piedāvājums), kas ir Pretendenta sagatavoti izmantojot MS Office
programmas (MS Word, MS Excel u.c.) ir iesniedzami attiecīgo programmu formātos (ne pdf
formātā). Piedāvājumu elektroniskā kopija iesniedzama izmantojot USB atmiņas karti, vai
CD/DVD, vai nosūtot to uz e-pastu uldis.roze@riga.lv 24h laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.
9. Pretendenta atlases prasības
Nr.
9.1.

9.2.

Pretendenta atlases prasība
Pretendents un tā apakšuzņēmēji,
kuriem tiek nodots vismaz 10% no
kopējā līguma vērtības, ir reģistrēts
LR
Uzņēmumu
reģistra
Komercreģistrā
vai
līdzvērtīgā
uzņēmējdarbību reģistrējošā iestādē
ārvalstīs.

Atlases dokumenti
Pretendenta pieteikums par dalību iepirkumā
Nr. SIA RPB 2017/10, kurā tiek norādīti
pretendenta un tā apakšuzņēmēju, kuriem var
tikt nodots vismaz 10% no kopējā līguma
vērtības, rekvizīti un tas, ka pretendents
apņemas ievērot nolikuma nosacījumus.
Ja pretendents (tā biedri), norādāmie
apakšuzņēmēji, vai personas, uz kuru pieredzi
balstās pretendents, nav reģistrēti Latvijā, tad
tiem ir jāiesniedz to reģistrācijas apliecības
kopiju.
Ja pretendents ir personu apvienība, vai
pretendents var nodod vairāk kā 10% no
darbiem apakšuzņēmējam, vai pretendents
balstās uz citas personas pieredzi, tad
pretendentam jāiesniedz Nolikuma norādītie
iesniedzamie dokumenti par katru apvienības
dalībnieku, apakšuzņēmēju, kam var tikt nodos
vismaz 10% no veicamajiem darbiem, un
personu, uz kuras pieredzi tas balstās, un
savstarpējo vienošanos par kopīgo sadarbību
iepirkuma priekšmeta izpildei, iekļaujot
informāciju, kas atšifrē katra dalībnieka,
apakšuzņēmēja pienākumus, ievērojot, ka
konkrētos darbus var veikt tikai tā persona,
kurai piedāvājumā bija norādīta attiecīgā
pieredze.
Attiecībā uz pretendentu un tā Pretendenta un tā apakšuzņēmēju, kuriem tiek
apakšuzņēmēji, kuriem tiek nodots nodots vismaz 10% no kopējā līguma vērtības,
vismaz 10% no kopējā līguma apliecinājums, ka tas nav izslēdzams no
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

vērtības, nepastāv Publisko iepirkumu
likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie
pretendenta izslēgšanas nosacījumi.
Minētā panta prasības, cik tālu to
paredz attiecīgais normatīvais akts, ir
attiecināmas arī uz pretendenta
piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
Pretendentam
jābūt
reģistrētam
Latvijas
Republikas
Dabasgāzes
tirgotāju reģistrā.
Pretendentam ir noslēgts pārvades
sistēmas pakalpojumu līgums ar
pārvades sistēmas operatoru un ir
saņemts pārvades sistēmas operatora
piešķirtais balansēšanas identifikators.
Pretendentam ir noslēgts sadales
sistēmas pakalpojumu līgums ar
sadales sistēmas operatoru.
Pretendents pēdējo 2 (divu) gadu, tas
ir, no Nolikumā norādītā piedāvājuma
iesniegšanas termiņa skaitot atpakaļ 2
(divus) gadus, laikā, pamatojoties uz
noslēgtajiem dabasgāzes tirdzniecības
līgumiem, ir nodrošinājis nepārtrauktu
dabasgāzes piegādi/pārdošanu, kuras
kopējais apjoms ir vismaz 120 000 m3
gadā.
Ja pretendents ir personu apvienība,
vai tas, lai nodrošinātu atbilstību
nolikuma prasībām, balstās uz citu
personu pieredzi un spējām, tad
minētajām personām ir jāatbild par
līguma izpildi solidāri.

konkursa saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 9. panta astotās daļas prasībām.

Dokumentu, kas apliecina to, ka pretendents ir
reģistrēts Latvijas Republikas Dabasgāzes
tirgotāju reģistrā.
Dokumentu, kas apliecina to, ka pretendentam
ir noslēgts pārvades sistēmas pakalpojumu
līgums ar pārvades sistēmas operatoru un ir
saņemts
pārvades
sistēmas
operatora
piešķirtais balansēšanas identifikators.
Dokumentu, kas apliecina to, ka pretendentam
ir noslēgts sadales sistēmas pakalpojumu
līgums ar sadales sistēmas operatoru.
Apliecinājums par pretendenta pieredzes
atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām,
norādot attiecīgo pasūtītāju, kam tiek piegādāta
dabasgāze, tam gadā aptuveni piegādātās
dabasgāzes apjomu, līguma termiņu, kā arī
apliecinājumu, ka Pretendenta rīcībā ir pietiekoši
resursi, lai izpildītu šī iepirkuma priekšmetu.
Vienošanās starp pretendentu, vai apvienības
biedriem, vai personu, uz kuras pieredzi un
spējām balstās pretendents, par to, ka visi
apņemas atbildēt par iepirkuma līguma izpildi
solidāri.

10. Pretendenta izslēgšana vai noraidīšana
10.1. Pretendents tiek izslēgt no iepirkuma, ja tas:
10.1.1. Ir izslēdzams saskaņā ar Publiskā iepirkuma likumu;
10.1.2. Ja pēdējo 12 mēnešu laikā pasūtītājs ir ar attiecīgo pretendentu, vai tā apvienības
biedru, vai personu, uz kuras pieredzi un spējām balstās pretendents, pārtraucis
līgumu/vienošanās saistībā ar to, ka attiecīgā persona nav pildījusi ar darījumu
uzņemtās saistības. Ja minētais apstāklis ir attiecināms uz kādu apakšuzņēmēju,
kuram tiek nodots vismaz 10% no līguma summas, tad pretendents netiek izslēgts,
ja tas ir spējīgs ne ilgākā periodā kā 10 dienu laikā pēc pasūtītāja norādījuma
saņemšanas, nomainīt attiecīgo apakšuzņēmēju.
10.2. Pretendents tiek noraidīts, ja tas:
10.2.1. Nav iesniegts kāds no prasītajiem atlases dokumentiem;
10.2.2. Neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām atlases prasībām;
10.2.3. Ir iesniedzis nolikumam neatbilstošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
11. Informācijas apmaiņa
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Informācijas apmaiņa starp pretendentu un Komisiju notiek elektroniski izmantojot nolikumā
norādītos e-pastus un pretendentu norādītos e-pastus. Komisija uz pretendenta laikus pieprasīto
informāciju sniedz atbildi 3 darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām. Šī informācija tiek ievietota arī SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” mājas lapā
www.rigaspilsetbuvnieks.lv.
12. Cita vispārīgā informācija
12.1. Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visus šī
iepirkuma ietvaros izvirzītos nosacījumus un prasības.
12.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šajā
dokumentā ietvertajiem nosacījumiem vai prasībām, var būt par iemeslu piedāvājuma
noraidīšanai.
14. Piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāja noteikšana.
14.1. Pretendentu atlase notiek pārbaudot pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām
pēc iesniegtajiem atlases dokumentiem, kā arī publiskām datu bāzēm. Komisija atlasa tikai
tos pretendentus, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pretendents neatbilst
kādai no nolikumā noteiktajām prasībām vai nav iesniedzis kādu no nolikumā norādītajiem
atlases dokumentiem, pretendenta piedāvājums netiek vērtēts.
14.2. Pēc pretendentu atlases tiek pārbaudīta Tehnisko piedāvājumu atbilstība nolikuma
prasībām. Ja Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, piedāvājums tiek
uzskatīts par neatbilstošu un netiek vērtēts.
14.3. Pasūtītājs par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš ir atbilstošs visām atlases prasībām, kura
Tehniskais un finanšu piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām un, kura piedāvājums ir
ar viszemāko cenu.
15. Piedāvājuma derīguma termiņš
15.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājuma derīguma termiņš, kurš ir spēkā un ir saistošs
pretendentam līdz Līguma noslēgšanai, ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no
piedāvājumu atvēršanas dienas.
15.2. Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Piekrītot
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
16. Līguma slēgšana ar uzvarētāju
16.1. Pasūtītājs slēdz ar iepirkuma uzvarētāju līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
citiem normatīviem aktiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas
lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Konkursa uzvarētāja iesniegto
piedāvājumu un Pasūtītāja interesēm.
16.2. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, reģistrē
personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darba dienu laikā no
paziņojuma par Konkursa rezultāta publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Līgums ar personālsabiedrību tiek slēgts pēc komersanta reģistrācijas apliecības (kopijas)
iesniegšanas Pasūtītājam. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no minētā publicēšanas brīža
personālsabiedrība netiek reģistrēta, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības)
atteikumu slēgt līgumu.
16.3. Konkursa uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā
uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas (arī e-pasta veidā) dienas. Ja norādītajā termiņā
Konkursa uzvarētājs neparaksta līgumu, tas var tikt uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
17. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
17.1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības, kas izriet
no šī nolikuma un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
17.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas, ievērojot normatīvo aktu prasības.
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17.3. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas
trešdaļas no Komisijas locekļiem.
17.4. Komisijai ir tiesības pieņemt motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts nolikumā
izvirzītajiem noteikumiem un prasībām atbilstošs piedāvājums, vai pārtraukt iepirkuma
procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu.
17.5. Ja kāds nolikuma nosacījums ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tad Komisija vadās pēc
normatīvajos aktos noteiktā.
18. Pretendenta tiesības un pienākumi
18.1. Pretendentam ir tiesības pieprasīt rakstveidā no Komisijas papildu informāciju par
nolikumu.
18.2. Pretendents uzņemas atbildību par visu piedāvājumā norādīto ziņu patiesumu un iesniedzot
piedāvājumu apliecina, ka tam ir skaidri nolikuma nosacījumi, ka tas tiem piekrīt un
apņemas tos ievērot. Ja tiek konstatēta nepatiesu ziņu sniegšana, pretendents tiek izslēgts
no dalības iepirkuma procedūrā.
Pielikums Nr.1 Tehniskais un Finanšu piedāvājuma forma – 1 lapaspuses.
Pielikums Nr.2 Līguma projekts – 4 lapaspuses.
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PIELIKUMS Nr.1

Tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkumā „Dabasgāzes iegāde”
identifikācijas Nr. SIA RPB 2017/12
Pasūtītājs – SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” Reģ.Nr.50003590021, adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga LV
1010.
Pretendenta nosaukums: ____________________________________________________________
Reģistrācijas numurs un datums: _____________________________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________________________________________
Amatpersona: ____________________________________________________________________
Pārstāvniecībai iepirkumā un līguma noslēgšanai pilnvarotā amatpersona: _____________________
Kontaktinformācija: tālrunis _____________, e-pasts _____________________________________
Bankas rekvizīti:__________________________________________________________________
Atzīmēt, ja pretendents ir mazs vai vidējs komersants (MVK) atbilstoši Eiropas Komisijas (EK)
regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai 
piedāvā veikt dabasgāzes piegādi par cenu: ______________ EUR par 1 kW*, bez PVN.
* cenu norādīt ar pieciem cipariem pēc komata.
- Cenā ir iekļautas visas izmaksas pozīcijas, kas saistītas ar dabasgāzes pārdošanu;
- Cenā ir ietverti visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
- Pretendents (norādīt nosaukumu) apliecina, ka tas spēj SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” gadā
piegādāt dabasgāzi 650 MW apjomā;
- Ar šo (norādīt Pretendenta nosaukumu) uzņemās pilnu atbildību par savā piedāvājumā uz šo
iepirkumu iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu,
atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un apliecinu, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Amata nosaukums

__________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
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PIELIKUMS Nr.2

LĪGUMS Nr. ______________
Par dabasgāzes piegādi
Rīgā

2017. __. __________

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, reģistrācijas Nr.50003590021, juridiskā un faktiskā adrese
Baznīcas iela 19/23, Rīgā, LV-1010, turpmāk tekstā - Pircējs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās
valdes priekšsēdētāja Inga Cerbule un valdes locekļi Jānis Kosītis un Inese Šnepsta, no vienas puses,
un
___ „_________________”, reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese
_______________________, turpmāk tekstā - Pārdevējs, kuru saskaņā ar _____________ pārstāv tās
__________________________, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse,
ievērojot Pircēja organizēto iepirkumu „Dabasgāzes iegāde”, identifikācijas Nr. SIA RPB
2017/12 (turpmāk tekstā – Iepirkums), un tā rezultātus,
izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šādu pirkuma līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Iepirkuma priekšmets ir dabasgāzes piegāde daudzdzīvokļu mājai Baldonē, Pasta ielā 4, kas ietver
Pārdevēja dabasgāzes pārdošanu un piegādes nodrošināšanu Pircējam, rēķinu izrakstīšanu,
maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecību un
izpildāmas saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līguma pielikumu Nr.1 un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
1.2. Pārdevēja piegādātā dabasgāze atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
1.3. Dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana notiek uz Pircēja dabasgāzes apgādes sistēmas piederības
robežas.
1.4. Pircējs ir tiesīgs iepirkt tādu dabasgāzes apjomu, kāds tam ir nepieciešams un Pārdevējam nav
tiesību prasīt, lai Pircējs Līguma darbības laikā iepērk kādu konkrētu apjomu, tajās skaitā
Iepirkumā norādīto plānoto apjomu, jo tam arī ir tikai informatīvs raksturs par aptuveno
iepriekšējā gada patēriņa apjomu.
2. DABASGĀZES CENA, UZSKAITE UN SAMAKSAS NOTEIKUMI

2.1. Dabasgāzes cena par kādu Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam dabasgāzi, ievērojot Līguma
pielikumā Nr.1 norādīto, ir _______ EUR par 1 m3 bez PVN (turpmāk – Līguma cena). Līguma
cenā ietver visas ar dabasgāzes saņemšanu saistītās izmaksas, un Pārdevējs apņemas papildus
izdevumu apmaksu neprasīt.
2.2. Līguma cenā tiek iekļautas visas ar dabasgāzes tirdzniecību saistītās izmaksas un visi nodokļi un
maksas, izņemot PVN, kas jāapmaksā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Līguma summa paliek nemainīga visu Līguma darbības laiku un Pārdevējs to palielināt nav
tiesīgs.
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2.4. Norēķini par dabasgāzes iegādi un piegādi notiek pēc Pircēja faktiski patērētās dabasgāzes
apjoma.
2.5. Pircējs par dabasgāzes piegādi norēķinās saskaņā ar Pārdevēja uz Līguma pamata izrakstītajiem
rēķiniem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
2.6. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Puses banka pieņēmusi izpildei attiecīgo maksājuma
uzdevumu.
2.7. Ja Pircējs neveic Pārdevēja uz Līguma pamata iesniegto rēķinu apmaksu Līgumā noteiktajā
termiņā, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt un Pircējam ir pienākums maksāt Pārdevējam
nokavējuma procentus 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 5 % (pieci procenti) no parādu summas.
2.8. Ja Pārdevējs neveic dabasgāzes piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un Pircējam nepieciešamajā
apjomā, tad Pircējam ir tiesības pieprasīt un Pārdevējam ir pienākums maksāt Pircējam
nokavējuma procentus 0,1% apmērā no Pircēja vidēji mēnesī patērētās dabasgāzes vērtības par
katru nokavēto dienu.
2.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību izpildes.
Līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.
2.10. Pircēja patērētās dabasgāzes un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites vietās uzstādītās uzskaites
sistēmas rādījumiem veic dabasgāzes sistēmas operators, pie kura tīkla Pircējs ir pieslēgts.
2.11. Puses vienojas, ka tām ir saistoši saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzstādītie dabasgāzes
uzskaites sistēmas rādījumi un citi ar dabasgāzi uzskaiti saistītie dati, un Pārdevējs šo
informāciju un datus izmantos, izrakstot Pircējam attiecīgos rēķinus.
2.12. Puses apņemas ievērot spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības attiecībā uz mēraparātu
verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu.
3. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pārdevējam ir pienākums:
3.1.1. pārdot un nodrošināt dabasgāzes piegādi par Līgumā noteikto dabasgāzes cenu;
3.1.2. katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša 10. datumam izrakstīt un nosūtīt Pircējam rēķinu par
patērēto dabasgāzi, nosūtot to elektronisku uz e-pastu rpb@riga.lv, izmantojot e-pastu
_______@_____________. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc
tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.
3.1.3. nodrošināt, ka tam Līguma darbības laikā tam ir noslēgti nepieciešamie līgumi, kas
saistīti ar sistēmas pakalpojumu (dabasgāzes uzglabāšanas, pārvades un sadales sistēmas
pakalpojumu) un balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu Pircējam;
3.1.4. nodrošināt, ka Pārdevējs ir pilnvarots saņemt sistēmas operatora (operatoriem) un sniegt
sistēmas operatoram (operatoriem) visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju.
3.1.5. nodrošināt, ka dabasgāzes piegāde līdz gazificēto objektu dabasgāzes sistēmas piederības
robežai notiktu optimālā slodzes režīmā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto.
4. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
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4.1. Pircējam ir pienākums veikt Pārdevēja saskaņā ar Līgumu izrakstīto rēķinu apmaksu Līgumā
norādītajā termiņā;
4.2. Pircējam ir tiesības izbeigt Līgumu, par to vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš rakstiski
brīdinot Pārdevēju.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājas spēkā 2017.gada ___._________ un ir noslēgts uz 24 (divdesmit četriem)
mēnešiem, tas ir līdz 2019.gada ___.__________, vai līdz brīdim, kad līguma izpilde sasniedz
41999,- EUR summa, atkarībā kurš no apstākļiem iestājas pirmais.
5.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
5.3. Visus strīdus un nesaskaņas par Līguma izpildi Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja
vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no domstarpību rašanās, strīds
risināms Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto savstarpējo saistību pilnīgu vai daļēju
neizpildi un apņemas atlīdzināt viena otrai visus zaudējumus, kas radušies Puses darbības vai
bezdarbības rezultātā.
5.5. Pircēja pārstāvis Līguma ietvaros ir Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Uldis
Bārbalis, tālrunis 29220535, e-pasts: uldis.barbalis@riga.lv, vai persona, kas pilda attiecīgā
amata pienākumus.
5.6. Pārdevēja pārstāvis Līguma izpildes ietvaros ir __________________________________,
tālrunis ___________, e-pasts ______________________.
5.7. Pusēm ir pienākums nodrošināt nepārtrauktu Līguma izpildi, izņemot tādus nepārvaramas varas
gadījumus, kuru ietekmē tas nav iespējams.
5.8. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši
attiecas uz Līguma izpildi un kuru Puses nevarēja un tām nevajadzēja paredzēt Līguma
slēgšanas brīdī. Ar šādiem apstākļiem tiek domāti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas,
ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija. Par nepārvaramas varas gadījumu netiek
uzskatīts Pušu darbinieku streiks.
5.9. Pusēm ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no nepārvaramas varas
gadījuma iestāšanās brīža, par to informēt otru Pusi.
5.10. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, kā arī cita veida konfidenciālu
informāciju par otras Puses pakalpojumiem, t.sk. tās darbību un peļņu, kas Pusei kļuvusi
zināma par otru Pusi saistībā ar Līguma izpildi, kā Līguma darbības laikā, tā arī 1 (vienu) gadu
pēc Līguma izbeigšanās, neatkarīgi no Līguma izbeigšanās pamata. Minētie noteikumi
neattiecas uz gadījumiem, kad šāda informācija jāsniedz obligāti saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošām tiesību normām.
5.11. Puses septiņu dienu laikā rakstveidā informē viena otru par savu rekvizītu (nosaukuma,
juridiskās un faktiskās adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) izmaiņām.
5.12. Līguma sadaļu virsraksti izmantoti tikai Līguma teksta labākai pārskatāmībai un tādēļ nevar tikt
izmantoti Līguma interpretācijai.
5.13. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu spēku, tad tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu
spēkā esamību.
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5.14. Visos citos jautājumos, kurus neregulē Līguma noteikumi, Puses piemēro Latvijas Republikā
spēkā esošos normatīvos aktus.
5.15. Ja Līgums neregulē kādu jautājumu par Pircēja un Pārdevēja pienākumiem un tiesībām, tad ir
piemērojami iepirkuma Nr. SIA RPB 2017/12 nolikuma noteikumi.
5.16. Līgums ir parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapaspusēm ar 2 pielikumiem uz 5
(piecām) lapaspusēm. Katra no Pusēm saņem 1 (vienu) Līguma eksemplāru.
5.17. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:
5.17.1. Pielikums Nr. 1 – Tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija uz 1 lapaspuses.

6. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI

PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1050
Vien. reģ. Nr. 50003590021
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, Kods:
NDEA LV 2X
Konts: LV85NDEA0000082582494

___ “____________”
Adrese
Vien. reģ. Nr.______________
Banka: ______________
Kods: _____________
Konts: _________________

____________________
Inga Cerbule
valdes priekšsēdētāja

___________________________________

____________________
Jānis Kosītis
valdes loceklis

___________________________________

____________________
Inese Šnepsta
valdes loceklis
* Līgumprojekts var tikt mainīts ievērojot Pasūtītāja intereses un pretendentu iesniegtos piedāvājumus.
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