JAUTĀJUMI UN ATBILDES
1. jautājums.
Lai Līgumā nodrošinātu konsekventu terminu lietojumu, lūdzam Līguma sākuma daļā, kur
norādīta Līguma puse - Rīgas Celtniecības koledža, vārdu "Pasūtītājs" aizstāt ar vārdu
"LIETOTĀJS".
ATBILDE
Atkārtoti izskatot konkursa dokumentācijas sastāvā iekļauto nolikuma 6.pielikumu – Līguma
projektu, konstatēts, ka pasūtītājs RCK, kas plāno iegādāties elektroenerģiju, visā līguma
projekta tekstā apzīmēts ar terminu “Lietotājs”, bet Līguma sākuma daļā ar terminu "Pasūtītājs".
Atzīstams, ka termins "Pasūtītājs" norādīts pārrakstīšanās kļūdas rezultātā, kas tiks izlabota
līguma noslēgšanas gaitā ar konkursā izvēlēto pretendentu.
2. jautājums.
Ņemot vērā to, ka neatkarīgi no Līguma izbeigšanas iemesla, LIETOTĀJAM būs
jānorēķinās par faktiski saņemto elektroenerģiju, lūdzam grozīt Līguma 10.5.punktu un izteikt
to šādā redakcijā:
"10.5. Jebkurā gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA
izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju līdz Līguma izbeigšanās brīdim."
ATBILDE
Konkursa nolikuma 6.pielikuma – Līguma projekta 2.1.apakšpunkts nosaka, ka
Saskaņā ar Līguma noteikumiem TIRGOTĀJS pārdod, bet LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju
Līguma Pielikumā Nr.1 minēto elektroenerģiju patērējošo objektu vajadzībām un apmaksā
rēķinus par saņemto elektroenerģiju.
Līguma projekta 10.3. un 10.4.apakšpunkti paredz gadījumus, kādos Līgums var tikt
vienpusēji izbeigts pirms termiņa. 10.5.apakšpunkts nosaka, ka jebkurā no gadījumiem, kad
Līgums tiek izbeigts pirms termiņa saskaņā ar Līguma 10.3. un/vai 10.4. apakšpunktiem,
LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju līdz
Līguma izbeigšanās brīdim.
Vērtējot Līguma projekta 10.5.apakšpunktā ietverto LIETOTĀJA pienākumu
kopsakarā ar 2.1.apakšpunktā noteikto vispārīgo LIETOTĀJA pienākumu apmaksāt rēķinus
par saņemto elektroenerģiju, atzīstams, ka 10.5.apakšpunkts attiecināms tikai uz gadījumiem,
kad Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.3. un/vai 10.4. punktiem. Jebkuros citos Līguma
pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos ir spēkā 2.1.apakšpunkts, kas vispārīgi nosaka
LIETOTĀJA pienākumu apmaksāt rēķinus par saņemto elektroenerģiju. Pēc būtības
10.5.apakšpunkts daļēji (attiecībā uz atsevišķiem, 10.3. un 10.4.apakšpunktos noteiktiem
gadījumiem) dublē 2.1.apakšpunktu, nevis to izslēdz. Šāda konstrukcija izvēlēta ar mērķi
uzsvērt, ka pat tādi izņēmuma gadījumi, kā Līguma pirmstermiņa izbeigšana nerada pamatu
atkāpties no vispārīgā pienākuma pilnā apmērā norēķināties par faktiski saņemto
elektroenerģiju.
Ņemot vērā minēto, secināms, ka Līguma projekta 10.5.apakšpunktā norādītais
LIETOTĀJA pienākums neierobežo TIRGOTĀJA tiesības un intereses, tādēļ nav pamata to
grozīt. Formulējot 10.5.apakšpunktu Jūsu piedāvātajā redakcijā, tas pilnībā dublētu
2.1.apakšpunktā noteikto LIETOTĀJA pienākumu.
Lai izvairītos no divu līguma normu pilnīgas vai daļējas dublēšanas, kas praksē var radīt
nevajadzīgus pārpratumus, RCK piekrīt līguma noslēgšanas gaitā izslēgt Līguma projekta
10.5.apakšpunktu, ja konkursā izvēlētais pretendents izteiks šādu priekšlikumu.
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