SIA “Rūpe” ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz atbildes uz tiem:
1. Jautājums: “Nolikumam pievienotā līguma projekta (turpmāk – līguma projekts)
3.2.punkts, kas noteic, ka Elektroenerģijas cena ir fiksēta un nemainīga visu Līguma
darbības laiku ir pretrunā ar līguma projekta 4.9.punktu, kas noteic, ka PUSES ir
tiesīgas vienoties par LĪGUMA cenas samazinājumu, turpinot LĪGUMA izpildi līdz
LĪGUMA 2.1.punktā noteiktajam termiņam, par ko slēdz atsevišķu Vienošanos pie
LĪGUMA. Lūdzam novērst norādīto punktu pretrunu.”
Atbilde: “Pasūtītāja ieskatā pretrunas nav – līguma projekta 4.9.punktā ir paredzētas
pušu tiesības vienoties, t.i., cenu samazinājums iespējams tikai gadījumā, ja abas
puses par to grib un spēj vienoties.”
2. Jautājums: Ieinteresētais piegādātājs vērš uzmanību, ka kārtību, kādā lietotājam
piegādā elektroenerģiju un pārtrauc tās piegādi nosaka Ministru kabineta 2014. gada
21. janvāra noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
(turpmāk – Noteikumi). Noteikumu 75.punkts noteic, ka tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt un
sistēmas operatoram ir pienākums atslēgt lietotāja elektroietaises, pilnīgi vai daļēji
pārtraucot lietotāja elektroapgādi, ja lietotājs noteiktajā termiņā neveic maksājumus
par izlietoto elektroenerģiju vai saņemtajiem sistēmas operatora pakalpojumiem un
obligātā iepirkuma komponentēm. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot līguma
projekta 4.8.1.punktu un tā apakšpunktus. Vienlaikus aicinām papildināt līgumu ar
šādām TIRGOTĀJA tiesībām:
•ja TIRGOTĀJS savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir
tiesības izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12
(divpadsmit) mēnešu, vidējā patēriņa;
•no summām, kas saņemtas no LIETOTĀJA rēķinu apmaksai, pirms to ieskaitīšanas
kārtējā maksājuma veikšanai TIRGOTĀJS vispirms var dzēst nokavējuma procentus (ja
tādi ir) un parādu par saņemto elektroenerģiju (ja tāds ir).
Atbilde: “Pasūtītāja ieskatā 4.8.1.punkts un tā apakšpunkti nav pretrunā ar
ieinteresētā piegādātāja citēto tiesību normu, tomēr gadījumā, ja tāda pretruna tiks
konstatēta, tiks piemēroti Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumi Nr. 50
"Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi". Ievērojot iepriekš minēto,
Iīguma projektā grozījumi netiks veikti”
3. Jautājums: “Aicinām papildināt līgumu ar 9.4.punktu šādā redakcijā "9.4.
TIRGOTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu pirms Līguma 2.1. punktā
norādītā termiņa, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumos, par to vismaz 6
(sešas) nedēļas pirms Līguma izbeigšanas termiņa rakstiski brīdinot LIETOTĀJU".
Atbilde: “Sešas nedēļas varētu būt nepietiekams laiks, lai Pasūtītājs paspētu
noorganizēt jaunu iepirkuma procedūru un noslēgtu jaunu iepirkuma līgumu, līdz ar
to Pasūtītājs varētu piekrist termiņam, kas ir vismaz divi mēneši. Šādu līguma punktu
varētu iekļaut pirms iepirkuma līguma noslēgšanas.”

