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Atbildes uz piegādātāju jautājumiem

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē 06.07.2017.
1.
jautājums: Piedāvājot fiksētu elektroenerģijas cenu visam elektroenerģijas tirdzniecības
periodam, tirgotājs uzņemas cenu svārstības risku. Gadījumos, ja cena elektroenerģijas tirgū kāpj un
tādējādi palielina Tirgotāja izmaksas noslēgtā līguma izpildei, Tirgotājs turpina piegādāt elektroenerģiju
par cenu, kas noteikta Līgumu noslēdzot. Ar Lietotāju noslēgtā līguma izpildei Tirgotājs prognozē un
iepērk elektroenerģijas apjomu turpmākajiem (nākotnes) periodiem, līdz ar to rodas izmaksas, kuras nav
iespējams atgūt, ja lietotājs lauž līgumu pirms līgumā noteiktā termiņa. Puses vienojas par Līguma
laušanas maksu gadījumā, ja Lietotājs atkāpjas no pielīgtās saistības pirkt un apmaksāt elektroenerģiju
visu plānoto līguma darbības termiņu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ierosinām Līguma projekta 6.5. punktu izteikt šādā redakcijā:
„Maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu tiek noteikta izrakstītajos rēķinos norādītās maksas
par elektroenerģiju 1( viena) mēneša vidējā maksājuma apmērā, kurš sareizināts 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)x1/6 x 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”
Atbilde: Paldies par ierosinājumu, tomēr līguma 6.5. redakcija mainīta netiks.
2.
jautājums: Vēlamies norādīt, ka Jūsu gadījumā līgumu par sistēmas lietošanu tirgotājs slēdz ar
sadales sistēmas operatoru nevis pārvades sistēmas operatoru, tāpēc nolikuma 11.3. punktā pretendentam
izvirzītā prasība iesniegt spēkā esoša starp pretendentu un pārvades sistēmas operatoru noslēgta līguma
kopiju ir nepamatota šajā punktā izvirzītajiem nosacījumiem. Tai jābūt prasībai pretendentam iesniegt
spēkā esošu starp pretendentu un elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru noslēgtā līguma kopiju.
Lūdzam veikt nepieciešamās korekcijas Nolikuma 11.3. punktā noteikto iesniedzamo dokumentu sarakstā,
kas apliecina šajā punktā noteiktā nosacījuma izpildi.

Atbilde: Nolikuma 11.3. punktā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda. Pretendentam jāiesniedz
līguma kopija ar sadales tīkla operatoru. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
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