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Pārgaujas novada pašvaldībā 07.03.2016. saņemts iespējamā pretendenta lūgums
par atklātā konkursa „Elektroenerģijas piegāde Pārgaujas novada pašvaldības
vajadzībām”, ID Nr. PNP 2016/5, nolikuma un līguma precizēšanu.
Iespējamā pretendenta lūgums izdarīt šādas izmaiņas, pamatojot ar sekojošo:
[1.1] Iepirkuma nolikumā un Līgumā ir iekļautas norādes par apakšuzņēmēju piesaisti,
pretendents norāda, ka pretendentam elektroenerģijas tirdzniecībā apakšuzņēmēji nav
iesaistīti;
[1.2] Pretendents lūdz papildināt iepirkuma nolikuma Līguma projektu, norādot, ka
pretendents piedāvā elektroenerģijas cenu, kas:
1.neietver obligātā iepirkuma komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko
lietotājs apmaksā saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma
noteikumiem;
2.ietver balansēšanas pakalpojuma cenu;
3.ietver visus nodokļus un maksas, tostarp elektroenerģijas nodokli apmērā, kāds
piemērojams kopējam Tirgotāja pārdotajam elektroenerģijas apjomam, ņemot vērā tiesību
aktos noteiktos nodokļa atbrīvojumus un atvieglojumus. Gadījumā, ja ar tiesību aktiem
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40342629 tiek grozīts elektroenerģijas nodokļa apmērs,
tā maksāšanas, administrēšanas un atbrīvojumu un atvieglojumu piemērošanas kārtība,
elektroenerģijas cenā ietvertais elektroenerģijas nodokļa apmērs var tikt grozīts vai izslēgts;
4.neietver pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem;
[1.3] Pretendents vērš uzmanību, ka piedāvājot fiksētu elektroenerģijas cenu visam
elektroenerģijas tirdzniecības periodam, pārdevējs uzņemas cenu svārstību risku. Gadījumos,
ja cena elektroenerģijas tirgū kāpj un tādējādi palielina pārdevēja izmaksas noslēgtā līguma
izpildei, pārdevējs turpina piegādāt elektroenerģiju par cenu, kas noteikta līgumu noslēdzot.
Ar pircēju noslēgtā līguma izpildei pārdevējs prognozē un iepērk elektroenerģijas apjomu
turpmākajiem (nākotnes) periodiem, līdz ar to rodas izmaksas, kuras nav iespējams atgūt, ja
pircējs lauž līgumu pirms līgumā noteiktā termiņa. Puses vienojas par līguma laušanas maksu
gadījumā, ja pircējs atkāpjas no pielīgtās saistības pirkt un apmaksāt elektroenerģiju visu
plānoto līguma darbības termiņu.
Pretendents lūdz, Līguma 3.sadaļu papildināt ar jaunu punktu 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. Maksa=Rēķ.(vid.) x 1/6 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."
Pasūtītāja atbilde:
[2] Iepirkumu komisija izvērtējot pretendenta izteiktos lūgumus par izmaiņu
izdarīšanu Iepirkuma nolikumā un Līgumā paskaidro turpmāk norādīto.
Iepirkuma nolikums ir tiesību akts, uz kuru tiek balstīta turpmākā iepirkuma procedūra
un kurš līdztekus normatīvajam regulējumam reglamentē iepirkuma procedūras norisi. Tajā
ietvertie noteikumi, tostarp kritēriji, kurus pasūtītājs vērtē, piešķirot līguma slēgšanas tiesības,
ir saistošs līdz pat brīdim, kad tiek izpildīts vai ir kļuvis neapstrīdams lēmums par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta trešo daļu pasūtītājs paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī iepirkuma līgumā vai vispārīgās

vienošanā noteikumos paredz apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā
jaunie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē atbilstoši šā likuma 68.panta noteikumiem.
Līdz ar to norādām apstāklis, ka pretendents nepiesaista Līguma izpildē
apakšuzņēmējus nenozīmē, ka Iepirkumu komisijai ir jāizdara izmaiņas Iepirkuma komisijas
nolikumā un Līgumā. Norādām, ka pretendentam nav pienākums aizpildīt tos Iepirkuma
nolikuma dokumentus, kas neattiecas uz apakšuzņēmēju piesaisti, kā arī attiecībā uz Līgumu,
šis punkts uz pretendentu tādā gadījumā neattiecas.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 17.panta pirmo daļu tehniskās specifikācijas
tiek ietvertas iepirkuma procedūras dokumentos. Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas
iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma
procedūrās. Viens no publisko iepirkuma tiesību pamatprincipiem ir prasība nodrošināt
iepirkuma priekšmeta piešķiršanā vienlīdzīgu attieksmi, kas izslēgtu starp pretendentiem
negodīgu konkurenci, iepriekš zināmu priekšrocību piešķiršanu noteiktam pretendentam
iepretim citiem konkurentiem.
[2.1] Līguma cenā pasūtītājs ir ietvēris nosacījumus, kas tiek iekļauti piedāvājuma
cenā.
Norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumiem Nr.50
''Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi'' 37.punktu lietotājs elektroenerģijas
tirdzniecības līgumā drīkst deleģēt tirgotājam pienākumu lietotāja vārdā norēķināties ar
sistēmas operatoru: par sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem; par obligātā
iepirkuma komponentēm.
Līdz ar to pasūtītājs ir skaidri un noteikti Līgumā noteicis elektroenerģijas cenu un
tirgotājam deleģētos pienākumus.
[2.2] Iepirkuma Līgums ir uzskatāms par civiltiesisku līgumu, uz kuru ir attiecināmi
Civillikuma noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Publisko iepirkumu likuma regulējumam.
Nosakot pušu atbildību un paredzot saistības pastiprinošus līdzekļus, jāievēro taisnīga
attieksme pret pircēju un pušu līdztiesības princips – pusēm noteiktajām sankcijām ir jābūt
līdzvērtīgām.
Līdz ar to uzskatām, ka pretendenta izteiktais lūgums par Līguma pirmstermiņa
izbeigšanas sankciju noteikšanu ir nesamērīgs attiecībā uz pušu līdztiesības principu.
[3] Iepirkumu komisija, izvērtējot pretendenta izteiktos lūgumus par izmaiņu
izdarīšanu Iepirkuma nolikumā un Līgumā uzskata par nepamatotiem.
Līdz ar to Iepirkumu komisija neveiks izmaiņu izdarīšanu Iepirkuma nolikumā un
Līgumā.
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