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Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē  28.06.2018. 

 

1. Jautājums: Lūdzam ievērot vienotu terminoloģiju Līguma tekstā, jo dažās Līguma 

sadaļās konstatējams, ka tiek izmantots termins gan Lietotājs, gan Pasūtītājs. 

 

Atbilde: Paldies par pamanīto neprecizitāti. Slēdzot līgumu ar uzvarējušo 

pretendentu līgumā izmatosim vienotu terminoloģiju “Lietotājs”. 

 

2. Jautājums: Lūdzam grozīt Līguma 4.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā: "Par 

Līgumā noteiktā maksājuma termiņa nokavēšanu Tirgotājam ir tiesības pieprasīt 

kavējuma naudu 0,15 % (nulle, komats, piecpadsmit) apmērā no laikā nesamaksātās 

summas par katru nokavēto kalendāro dienu saskaņā ar MK noteikumu Nr.50 87.punktu." 

 

Atbilde: 21.01.2014. MK noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi” 87. punkts “Par katru maksājuma kavējuma dienu tirgotājs ir 

tiesīgs pieprasīt lietotājam nokavējuma maksu līdz 0,15 % no laikus nesamaksātās 

summas” Līguma 4.7. punkts grozīts netiks. 

 

3. Jautājums: Lūdzam precizēt, ka rēķins tiek sagatavots un nosūtīts elektroniski. 

 

Atbilde: Jūsu ieteiktais precizējums tiks iestrādāts līguma 4.1. punktā, slēdzot līgumu ar 

uzvarējušo pretendentu. 
“Rēķinu apmaksas termiņš  20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc elektroniski sagatavota 

rēķina saņemšanas uz e-pastu: anita.malinovska@viesite.lv. Rēķini uzskatāmi par 

saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta 

adresi”. 

 

4. Jautājums: Lūdzam papildināt Tirgotāja tiesību sadaļu ar apakšpunktu šādā redakcijā: 

 "ja Lietotājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā vai Līguma darbības laikā, ja tas ir mazāks, ir 

kavējis ikmēneša maksājumu par vismaz 5 (piecām) dienām, un šāda saistību neizpilde 

turpinās 10 (desmit) dienas pēc tam, kad Tirgotājs par to ir rakstiski brīdinājis Lietotāju, 

Tirgotājam ir tiesības informēt sistēmas operatoru par deleģējuma atsaukšanu un 

pārtraukt norēķinus ar sistēmas operatoru Lietotāja vārdā par sistēmas pakalpojumiem un 

palīgpakalpojumiem, kā arī par obligātā iepirkuma komponentēm." 

 

Atbilde: līguma izbeigšana atrunāta līguma 8.3.1. punktā. 

 

5. Jautājums: Lūdzam pievērst uzmanību Līguma 6.sadaļas numerācijai, ka arī ieslēgt 

tajā apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Tirgotājs nav atbildīgs Lietotājam par to, ka tam 

nav iespējams pārdot elektroenerģiju sakarā ar to, ka Lietotājam nav spēkā esoša Sistēmas 

pakalpojumu līguma vai sistēmas operators nesniedz Lietotājam sistēmas pakalpojumus 

no Tirgotāja neatkarīgu iemeslu dēļ." 

 

Atbilde: Līguma 6. sadaļas numerācija tiks precizēta slēdzot līgumu ar uzvarējušo 

pretendentu. Jūsu piedāvātais papildinājums tiks iestrādāts kā līgumā kā 6.6. punkts. 



 

6.Jautājums: Lūdzam precizēt Līguma 8.3.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

"ja Lietotājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā vai Līguma darbības laikā, ja tas ir mazāks, 

atkārtoti ir kavējis ikmēneša maksājumus par vismaz 5 (piecām) dienām, un šāda saistību 

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

brīdinājis Lietotāju." 

 

Atbilde: Līguma 8.3.1. apakšpunkts mainīts netiks. 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                   S. Puzāne 


