Skaidrojums par pretendentu jautājumiem Atklāta konkursa „Elektroenerģijas
iepirkums Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu un uzņēmumu vajadzībām”
IND 2014/16 nolikumu Nr.1.
Inčukalna novada domes iepirkumu komisijā (INDIK) ir saņemts Iesniedzējs,
iesniegums, turpmāk Iesniegums, par Atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums
Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu un uzņēmumu vajadzībām” IND 2014/16
nolikumu, turpmāk Nolikums.
INDIK izskatīja iesniegumu un nolēma sekojošo:
I
Iesniedzējs pauž neapmierinātību ar Nolikumā izteikto līguma projekta 4.2., 4.6., un
6. punktiem:
„4.2. Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam nepārtrauktu elektroenerģijas pārdošanu un
piegādi uz elektroietaišu piederības robežas, izņemot bojājumu un remontu vai
rekonstrukcijas gadījumus, par kuriem Piegādātājs ne vēlāk kā 5 dienas iepriekš
rakstiski informē Pasūtītāju.
4.6. Piegādātājs nodrošina patērētās elektroenerģijas uzskaiti. Maksa par uzskaiti ir
iekļauta vienības cenā.
6. ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDES PĀRTRAUKUMI
6.1. Piegādātājs bojājumu gadījumos organizē bojājumu iespējami ātru novēršanu,
nepārsniedzot 24 stundas no brīža, kad Pasūtītājs par bojājumu ir paziņojis
Piegādātājam.
6.2. Plānotā Elektroenerģijas piegādes pārtraukšana pieļaujama tikai saskaņā ar
Piegādātāja piedāvājumā iekļauto aprakstu.”
Izskatot ierosinājumu konstatēts sekojošais:
Diemžēl Iesniedzējs nav konkretizējis, kā jāizmaina šie punkti.
Tāpēc izskatot punktu saturu pēc būtības tiek skaidrots.
Elektroenerģijas patērētājs iepērk preci- elektroenerģiju, kurai ir noteikti kvalitātes
parametri un kuru pārdod tirgotājs, kā arī piegādā (transportē) caur sistēmas operatora
piegādes sistēmu.
Patērētājam ir būtiski, lai uz elektroietaišu piederības robežas nonāktu noteiktiem
parametriem atbilstoša prece, lai preces kvalitātes parametri netiktu bojāti piegādes
procesā un tiktu nodrošināta šis preces regulāra piegāde.
Tātad elektroenerģijas pārdevējs ir atbildīgs par to, kāda prece tiek nogādāta
patērētājam un, ja šī prece neatbilst noteiktiem standartiem (pārspriegums, patērētāja
iekārtu bojājumi u.t.t.), tad par preces kvalitātes prasībām ir atbildīgs pārdevējs, kurš
preces piegādei izvēlējies neatbilstošu piegādātāju.
Līdz ar to pretenzijas par preces kvalitāti var tikt izvirzītas pārdevējam, kurš var
ietekmēt un regresa ceļā celt pretenzijas pret piegādātāju (sistēmas operatoru).
Pamatojums:
Elektroenerģijas tirgus likums
Likuma mērķis ir:
2) nodrošināt, lai visiem elektroenerģijas lietotājiem (turpmāk — lietotāji), ievērojot
normatīvo aktu prasības, visefektīvākajā iespējamajā veidā par pamatotām cenām
tiktu droši un kvalitatīvi piegādāta elektroenerģija;
Lēmums:
Līdz ar to līguma projekta 4.2., 4.6., un 6. punkti netiks mainīti, piedāvājuma
iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.
II
Iesniedzējs norāda, ka Nolikuma 2.pielikuma „ Tehniskā specifikācija” 2.p.ir jāmaina,
jo neatbilstot normatīvajiem aktiem, turpmāk NA.
„2.Pretendents 1 nedēļu pirms tirdzniecības sākuma informē sistēmas operatoru par
noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.”
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Izskatot šo, INDIK nolemj:
1. Izteikt Nolikuma 2.pielikuma „ Tehniskā specifikācija” 2.p sekojoša redakcijā:
„2.Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē sistēmas operatoru par
noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.”
2. Tā kā šis formulējums neietekmē priekšlikuma sagatavošanu un ir uzskatāms
par precizējumu, piedāvājuma iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.
III
Iesniedzējs norāda, ka Nolikuma 2.pielikuma „ Tehniskā specifikācija” 6.p.ir jāmaina
termins „piegāde” uz „ tirdzniecība” vai „pārdošana”.
„5.Pretendents nodrošina elektroenerģijas piegādi atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un standartiem.”
Skaidrojums:
Tā kā Pasūtītājs vēlas iepirkt kompleksu pakalpojumu saskaņā ar specifikācijas
3.u.4.p.
„ 3.Pasūtītājs iepirkuma līgumā deleģē pretendentu tā vārdā norēķināties ar sistēmas
operatoru par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma
komponentēm.
4.Pasūtītājs deleģē pretendentu tā vārdā paziņot sistēmas operatoram par
elektroenerģijas tirgotāja maiņu. Maksu par sistēmas operatora pakalpojumiem
pretendents iekļauj lietotājam iesniedzamajos rēķinos.”
Tad arī tiek prasīts komplekss piegādes pakalpojums, kas sevī ietver gan tirdzniecību,
gan transportēšanu.
Pamatojumu skat pie I punkta skaidrojuma.
Pie tam Elektroenerģijas tirgus likums nosaka:
32.pants. Elektroenerģijas tirdzniecības pamatprincipi
(1) Ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties:
1) elektroenerģijas ražotājs, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts
elektroenerģijas ražotāju reģistrā;
2) sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simt
tūkstošiem lietotāju, ja ir ievērotas šā likuma 19.panta prasības;
3) elektroenerģijas tirgotājs, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts
elektroenerģijas tirgotāju reģistrā;
4) publiskais tirgotājs.
Tas nozīmē, ka tirgot var arī sadales sistēmas operators, un līdz ar to komplekss
pakalpojuma pieprasījums piegāde, kas ietver sevī arī tirdzniecību ir vēl jo loģiskāks.
Lēmums:
Līdz ar to Nolikuma 2.pielikuma „ Tehniskā specifikācija” 5.p netiks mainīts,
piedāvājuma iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.
IV
Iesniedzējs vēlas Tehniskās specifikācijas 6.p. aiz vārda „ Nodrošināšana” papildināt
ar vārdiem „ No sistēmas operatora puses”.
„6.Prasības pretendenta palīdzības dienesta darbībai-elektroenerģijas padeves
pārtraukumu gadījumos Pasūtītājam jābūt nodrošinātai operatīvai sazināšanās
iespējai 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā vismaz pa diviem neatkarīgiem sakaru
kanāliem (piem., mobilo telefonu un fiksētas līnijas telefonu) ar pretendenta pārstāvi,
kas ir atbildīgs par nepārtrauktas un kvalitātes prasībām atbilstošas elektroenerģijas
saņemšanas nodrošināšanu”
Tad arī tiek prasīts komplekss piegādes pakalpojums, kas sevī ietver gan tirdzniecību,
gan transportēšanu.
Pamatojumu skat pie I punkta skaidrojuma.
Pie tam Elektroenerģijas tirgus likums nosaka:
32.pants. Elektroenerģijas tirdzniecības pamatprincipi
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(1) Ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties:
1) elektroenerģijas ražotājs, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts
elektroenerģijas ražotāju reģistrā;
2) sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simt
tūkstošiem lietotāju, ja ir ievērotas šā likuma 19.panta prasības;
3) elektroenerģijas tirgotājs, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts
elektroenerģijas tirgotāju reģistrā;
4) publiskais tirgotājs.
Tas nozīmē, ka tirgot var arī sadales sistēmas operators, un līdz ar to komplekss
pakalpojuma pieprasījums piegāde, kas ietver sevī arī tirdzniecību ir vēl jo loģiskāks.
Lēmums:
Līdz ar to Nolikuma 2.pielikuma „ Tehniskā specifikācija” 6.p netiks mainīts,
piedāvājuma iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.
V
Pretendents līguma projekta tekstā p.5.2. lūdz mainīt maksimālo kavējuma soda
naudas summu mainīt no 0,10% uz 10%.
INDIK, izskatot šo iebildumu, konstatē, ka ir radusies drukas kļūda un Līguma
projekta p.5.2. izsakāms sekojoši:
1. „ 5.2. Pasūtītāja atbildība apmaksas kavējuma gadījumā tiek noteikta, 0,1%,
bet ne vairāk kā 5 % no parāda kopējās summas.”
2. Tā kā šis formulējums neietekmē priekšlikuma sagatavošanu un ir uzskatāms
par precizējumu, piedāvājuma iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.

Iepirkumu komisija
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