LĪGATNES NOVADA DOMES
PASTĀVĪGĀS IEPIRKUMU KOMISIJAS
„Dabasgāzes piegāde Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma LND/2018/14
Atbildes uz jautājumiem ieinteresētajiem pretendentiem
2018.gada 20.jūnijā
Nr. Jautājums
p.k.
1.

Iepirkuma līguma labojuma ierosinājumi
Papildināt Pārdevēja pienākumu sadaļu ar
apakšpunktiem šādā redakcijā:
- “ietvert Pircējam nosūtāmajā rēķinā maksu
par sistēmas pakalpojumiem un akcīzes
nodokli;
- Izbeigt dabasgāzes tirdzniecības līgumu, ja
ir kļuvis zināms, ka lietotājs ir zaudējis
gazificētā objekta īpašuma, lietošanas vai
valdījuma tiesības;
- Norēķināties ar sadales sistēmas operatoru
par norēķina periodā Pircējam sniegtajiem
sistēmas pakalpojumiem saskaņā ar spēkā
esošajiem sistēmas pakalpojumu tarifiem.”
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3.

Papildināt Pārdevēja tiesību sadaļu ar apakšpunktu
šādā redakcijā:
- ”pieprasīt sistēmas operatoram un saņemt
informāciju par Pircēja dabasgāzes patēriņa
apjomu iepriekšējos 12(divpadsmit)
mēnešos.”

-

Papildināt Pircēja pienākumu sadaļu ar
apakšpunktiem šādā redakcijā:
- rakstveidā informēt Pārdevēju vismaz
21(divdesmit vienu) dienu pirms attiecīgā
kalendārā mēneša beigām, ja Pircējs vēlas

-

Pārdevēja pienākumu sadaļa netiks
papildināta.
Līgatnes novada pašvaldība
(turpmāk tekstā – Pircējs) neizvirza
prasību rēķinā uzrādīt un atsevišķi
neuzskaita maksu par dabasgāzes
piegādes cenā iekļautu maksu par
sistēmas pakalpojumiem un akcīzes
nodokli.
Pircējs neparedz atsavināt savā
īpašumā esošos gazificētos objektus
vai objektu vai kā citādi nodot
lietošanas vai valdījuma tiesības,
līdz ar to nesaredz apstākļu
iespējamību, lai šāds punkts
plānotājā Līguma darbības periodā
stātos spēkā. Līguma izbeigšana vai
laušanas kārtība ir ietverta līguma
projektā.
Pircējs ar savu Līgumu neregulē
Pārdevēja līgumattiecības ar sadales
sistēmas operatoru.
Pārdevēja tiesību sadaļa netiks
papildināta.
Pārdevēja piedāvājuma
sagatavošanai vajadzīgo Pircēja
dabasgāzes patēriņa apjomu norāda
pats Pircējs. Pircējs veic precīzu
dabasgāzes patēriņa uzskaiti savos
gazificētajos objektos.
Pircēja pienākumu sadaļa netiks
papildināta.
Atbilstoši Līguma projektam,
Līguma grozīšana un papildināšana
veicama abpusēji rakstiski

4.

5.

6.

izslēgt no Līguma gazificēto objektu vai vēlas
vienojoties Publisko iepirkumu
pirkt dabasgāzi citā objektā, kas nav norādīti
likumā noteiktajā apjomā. Pircējs
Līgumā. Šādā gadījumā atsevišķa Pušu rakstiska
neplāno šī Līguma darbības laikā
vienošanās par objekta izslēgšanu vai iekļaušanu
Līgumā iekļaut papildus objektus.
Līgumā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis
- Šī Līguma darbības laikā Pircējs
Pircēja paziņojumu, nav nepieciešama, taču var
neplāno atteikties no Līgumā
tikt noslēgta, ja kāda no pusēm to pieprasa vai
iekļautiem gazificētiem objektiem.
Pusēm nepieciešams vienoties par dabasgāzes
- Pircējs jebkurā gadījumā nodrošina
cenu un citiem dabasgāzes tirdzniecības
dabasgāzes sistēmas operatora
noteikumiem, kas tiks piemēroti objektam, kurš
piekļuvi gazificētajam objektam
tiks iekļauts Līgumā.
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
- ja gazificētais objekts tiks izslēgts no Līguma,
Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam
samazināt maksu par gazificētā objekta
izslēgšanu no līguma. Šis noteikums attiecas arī
uz gadījumiem, kad mainās Pircēja attiecības
attiecībā uzgazificēto objektu.
- Nodrošināt dabasgāzes sistēmas operatora
piekļuvi gazificētajam objektam normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos.
Grozīt Līguma 4.4.4.apakšpunktu un izteikt
Līguma 4.4.4.apakšpunkts Līguma
sekojošā redakcijā: “”Par Līgumā noteiktā
slēgšanas brīdī tiks labots atbilstoši
maksājuma termiņa nokavēšanu Pārdevējam ir
Ministru kabineta 2017.gada
tiesības pieprasīt kavējuma naudu 0,15%(nulle,
17.februāra noteikumu Nr.78
komats, piecpadsmit) apmērā no laikā nesamaksātās
”Dabasgāzes tirdzniecības un
summas par katru nokavēto kalendāro dienu
lietošanas noteikumi” 76.punktā
saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.februāra
noteiktam.”
noteikumu Nr.78”Dabasgāzes tirdzniecības un
lietošanas noteikumi” 76.punkta noteikto.”
Papildināt Pircēja tiesību sadaļu ar šādiem
Pircēja tiesību sadaļa netiks
apakšpunktiem:
papildināta.
- iesniegt Pircējam pretenziju par Pārdevēja
- Nav saprotams ieteikuma
izrakstīto rēķinu 10(desmit) kalendāro dienu
formulējums “Pircēja tiesības iesniegt
laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja
Pircējam…”. Ja Pircējam būs
pretenzija tie atzīta par pamatotu, tiek
pretenzijas pret Pārdevēja izrakstīto
veiktas rēķina korekcijas un galīgie norēķini
rēķinu, Puses to risinās sarunu ceļā un
starp Pusēm
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
- pieprasīt pārtraukt dabasgāzes piegādi uz
esošajiem normatīvajiem aktiem.
laiku, ne ilgāku par vienu gadu, nepārtraucot - Pircējs neparedz vajadzību Līguma
Līguma darbību. Izdevumus, kas saistīti ar
darbības laikā pārtraukt dabasgāzes
dabasgāzes piegādes pārtraukšanu un
piegādi kādā no objektiem
atjaunošanu, sedz Pircējs.
Ieslēgt Līguma 5.sadaļā papildus nosacījumus, kas
Līguma 5.sadaļā papildus nosacījumi
attiecas uz Pārdevēja tiesībām atkāpties no līguma
attiecībā uz Pārdevēja tiesībām netiks
izpildes, proti:
ietverti.
“5.4. Pārdevējam ir tiesības pārtraukt padot
- Pircējam ir nepārprotams
dabasgāzi Pircējam un izbeigt Līgumu šādos
pienākums veikt pakalpojuma
gadījumos:
apmaksu un Līguma 4.4.4.punkts
5.4.1. ja pircējs ir kavējis ikmēneša maksājumus par
nosaka atbildību par apmaksas
vismaz 5(picām) dienām, un šāda saistību neizpilde
kārtības neizpildi.

7.

8.

turpinās 10(desmit) dienas pēc tam, kad Pārdevējs
par to ir rakstiski brīdinājis Pircēju;
5.4.2. ja Pārdevējs no sistēmas operatora saņem
informāciju par Pircēja tirgotāja maiņu. Šādos
gadījumos Pārdevējs paziņojumu par Līguma
izbeigšanu Pircējam nesūta”.
Papildināt Līguma 5.sadaļu ar 5.5.punktu šādā
redakcijā:
“Jebkurā no gadījumiem , kad Līgums tiek izbeigts
saskaņā ar Līguma 5.3. un/vai 5.4. punktiem,
Pircējs apmaksā Pārdevējam izrakstītos rēķinus par
saņemto dabasgāzi līdz Līguma izbeigšanās brīdim
un samaksā Pārdevējam maksu par Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu.
Maksa tiek noteikta izrakstītajos rēķinos norādītā
samksas par dabasgāzi 1(viena) mēneša vidējā
maksājuma apmērā, kurš sareizināts ar skaitli
1/10(viena desmitā daļa) un ar pilnu mēnešu skaitu
no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz
dabasgāzes tirdzniecības perioda beigām.
Maksu aprēķina šādi:
Maksa=Rēķ(vid)x1/10xmēn.skaits,
kur
Rēķ(vid.)-1(viena) mēneša vidējais maksājums par
dabasgāzi;
Mēn. skaits - pilnu mēnešu skaits no Līguma
pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz dabasgāzes
tirdzniecības perioda beigām.
Ja Līgums tiek izbeigts pirms tirdzniecības perioda
sākuma, tad mēneša vidējo maksājumu par
dabasgāzi nosaka saskaņā ar sistēmas operatora
sniegto informāciju par vēsturisko patēriņu
gazificētā objektā.”
Jautājumi par iepirkuma nolikumu
Nolikuma p.6.1.5. Finanšu piedāvājumam izvirzītā
prasība: “Piedāvājumā cenas jānorāda ar precizitāti
2 (divas) zīmes aiz komata”. Lūdzam minēto
prasību mainīt, jo vispārlietojamas dabasgāzes
cenas par kilovatstundu ir ar 5(piecām) zīmēm aiz
komata.

Līgatnes novada domes Pastāvīgās
iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

/paraksts/

- Pārdevējam ir tiesības izbeigt
dabasgāzes piegādes līgumu saskaņā
ar Līguma 4.3.1.punktu.

Līguma 5.sadaļa netiks papildināta.
- Pircējs neparedz Līgumā ietvert
maksu Pārdevējam par priekšlaicīgu
līguma laušanu, kā arī netiek
paredzēta vajadzība priekšlaicīgi lauzt
līgumu, ja Pārdevējs izpilda Līgumā
ietvertos pienākumus.

Pretendentiem ir atļauts un tiek lūgts
iepirkuma finanšu piedāvājumā norādīt
piedāvājuma cenu ar precizitāti
5(piecas) zīmes aiz komata.

Egils Kurpnieks

