LĪGUMS
par elektroenerģijas tirdzniecību
/RCK Nr. 01-28/48/
Rīgā

16.05.2019.

Rīgas Celtniecības koledža, reģ.Nr.90000025357, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050,
direktora p.i. Sandras Sviķes personā, kas rīkojas pamatojoties uz pamatojoties uz
Izglītības un zinātnes ministrijas 04.01.2019 rīkojumu Nr.13-2.1e/19/5, turpmāk tekstā
Lietotājs no vienas puses un
SIA Geton Energy, reģistrācijas Nr. 40103642991, Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012,
kuru saskaņā ar prokūru pārstāv Kristaps Muzikants, turpmāk tekstā „TIRGOTĀJS”, no
otras puses, turpmāk tekstā PUSES,
pamatojoties uz atklātā konkursa „Elektroenerģijas piegāde”, identifikācijas Nr. RCK
2019/1 rezultātiem, turpmāk tekstā „Iepirkums” un SIA Geton Energy iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Termini.
1.1. Balansēšanas pakalpojums – iztrūkstošās balansējošās elektroenerģijas pārdošana
un pārpalikuma balansējošās elektroenerģijas iepirkšana;
1.2. Elektroenerģijas cena – cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod LIETOTĀJAM
elektroenerģiju, kas norādīta Līguma 3.5. punktā;
1.3. Līgums – šis līgums par elektroenerģijas tirdzniecību, iekaitot visus tā pielikumus,
grozījumus un papildinājumus;
1.4. Obligātā iepirkuma komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
apstiprinātas kompensācijas, kuras saskaņā ar tiesību normām proporcionāli sava
elektroenerģijas patēriņa apjomam apmaksā LIETOTĀJS;
1.5. Palīgpakalpojumi— pakalpojumi, kas nepieciešami elektroenerģijas pārvades
sistēmas balansētas darbības nodrošināšanai;
1.6. Pārvade - elektroenerģijas transportēšanu savstarpēji savienotā augstsprieguma
sistēmā, lai to piegādātu LIETOTĀJAM;
1.7. Sadale - elektroenerģijas transportēšanu vidēja un zema sprieguma sadales sistēmā,
lai to piegādātu LIETOTĀJAM;
1.8. Sistēmas operators – licencēta juridiska persona, kura sniedz Sistēmas pakalpojumu;
1.9. Sistēmas pakalpojumi — elektroenerģijas Pārvade vai Sadale, kas nodrošina
elektroenerģijas plūsmas no elektroenerģijas ražotājiem līdz LIETOTĀJAM;
1.10. Sistēmas pakalpojumu līgums - starp LIETOTĀJU un Sistēmas operatoru, kura
tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroiekārtas, noslēgtais sistēmas pakalpojumu līgums
par Sistēmas pakalpojumu un Palīgpakalpojumu sniegšanu;
1.11. Sistēmas pakalpojumu tarifi – tiesību aktos noteiktajā kārtībā noteikti tarifi
Sistēmas pakalpojumiem.
2. Līguma priekšmets.
2.1. 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.
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2.2.Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu,
apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. Elektroenerģijas
tirdzniecība neietver elektroenerģijas Pārvadi un Sadali.
3. Elektroenerģijas cena un patēriņa apjoms.
3.1. TIRGOTĀJS pārdod, bet LIETOTĀJS pērk par Elektroenerģijas cenu aktīvās
elektroenerģijas apjomus.
3.2. Elektroenerģijas cena neietver Obligātā iepirkuma komponentes un Sistēmas
pakalpojumu tarifus, ko LIETOTĀJS apmaksā papildus saskaņā ar Sistēmas pakalpojumu
līguma un šī Līguma noteikumiem.
3.3. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM saskaņā ar iepirkuma rezultātā
noteiktajām cenām.
3.4. Elektroenerģija tiek pārdota un rēķini izrakstīti saskaņā ar LIETOTĀJA faktisko
patēriņu.
3.5. Elektroenerģijas cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk
elektroenerģiju, noteikta TIRGOTĀJA piedāvājumā iepirkumam (Pielikums nr.2) un tā ir
(bez pievienotās vērtības nodokļa):
3.5.1. 0.05472 EUR/kWh viena laika zonā visu diennakti;
3.5.2. 0.05949 EUR/kWh 2 laiku dienas zonā, kas ir darba dienās laika periodā no
plkst.07:00 līdz plkst.23:00
3.5.3. 0.04303 EUR/kWh 2 laiku nakts zonā, kas ir darba dienās laika periodā no
plkst.23:00 līdz plkst.07:00 un sestdienā un svētdienā visu diennakti.
3.6. Izmaksas par balansēšanas pakalpojumu ir ietvertas Elektroenerģijas cenā.
3.7. Elektroenerģijas cenas spēkā esamības periods - 24 mēneši: no 2019.gada 1.jūnijam
līdz 2021.gada 31.maijam.
3.8. Ja TIRGOTĀJS var piedāvāt zemāku cenu vai Latvijas Republikas tirgū tiek pārdota
elektroenerģija ar zemāku cenu par līguma 3.5.punktā noteikto, Puses var vienoties par
atbilstošu elektroenerģijas cenas samazināšanu.
3.9. Plānotais aptuvenais elektroenerģijas daudzums visiem Līguma Pielikumā Nr.1
minētajiem objektiem visā Līguma darbības laikā (24 mēnešos) – 490 000 kWh.
3.10. Kopējo nosacīto Līguma summu veido Līguma darbības laikā – 24 mēnešos
piegādātās elektroenerģijas vērtība, kas prognozēta 26372,74 EUR apmērā bez
pievienotās vērtības nodokļa. Līguma 10.1.punktā noteiktajā kārtībā pieļaujama Līguma
termiņa pagarināšana.
4. Rēķinu apmaksas kārtība.
4.1. Rēķinu apmaksas termiņš 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas uz e-pastu: grma@rck.lv.
4.2. Rēķini uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas uz
4.1.punktā norādīto e-pasta adresi
4.3. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas ieskaitīšanas
diena TIRGOTĀJA bankas kontā. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā
samaksas diena ir nākamā darba diena.
4.4. TIRGOTĀJS rēķinos ietver atsauci uz šo Līgumu, norādot Līguma reģistrācijas
datumu un numuru.
4.5. TIRGOTĀJA izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek
aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek
nosūtīti LIETOTĀJAM saskaņā ar Līguma 4.1. un 4.2.punktu.
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4.6. Ja pretenzija par TIRGOTĀJA izrakstīto rēķinu netiek iesniegta TIRGOTĀJAM
Līguma 5.4.3. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka LIETOTĀJAM nav pretenziju
par TIRGOTĀJA izrakstītajiem rēķiniem.
4.7. LIETOTĀJA vārdā norēķināties ar Sistēmas operatoru par Sistēmas pakalpojumiem
un Palīgpakalpojumiem, kā arī Obligātā iepirkuma komponentēm LIETOTĀJS deleģē
TIRGOTĀJU.
4.8. Līgumsods par maksājuma kavējumu: 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti)
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no parāda kopējās summas.
5. Pušu pienākumi un tiesības.
5.1. TIRGOTĀJA pienākumi:
5.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM par Līgumā noteikto
Elektroenerģijas cenu;
5.1.2. izrakstīt un nosūtīt LIETOTĀJAM rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc
LIETOTĀJA faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 (desmit) kalendāro dienu
laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas;
5.1.3. ja pirms rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas LIETOTĀJS ir veicis avansa
maksājumus saskaņā ar Līguma 5.3.1. punktu, tad TIRGOTĀJS samazina
nosūtāmā rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu;
5.1.4. rakstveidā informēt LIETOTĀJU 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par sava
uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma
izpildei būtisko rekvizītu maiņu;
5.1.5. ja saskaņā ar Līguma 4.7. punktu LIETOTĀJS ir deleģējis TIRGOTĀJU
norēķināties ar Sistēmas operatoru, tad TIRGOTĀJS LIETOTĀJAM nosūtāmajā
rēķinā ietver maksu par Sistēmas Pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī
par Obligātā iepirkuma komponentēm.
5.2. LIETOTĀJA pienākumi:
5.2.1. pilnā apjomā apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus Līguma 4.1.punktā
minētajā termiņā, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu
TIRGOTĀJAM;
5.2.2. nekavējoties informēt TIRGOTĀJU, ja nav savlaicīgi (līdz nākošā mēneša 15.
datumam) saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju;
5.2.3. rakstveidā informēt TIRGOTĀJU 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par sava
uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma
izpildei būtisko rekvizītu maiņu;
5.2.4. nodrošināt spēkā esošu Sistēmas pakalpojumu līgumu ar sistēmas operatoru, lai
piegādātu elektroenerģiju, ko LIETOTĀJS iegādājies no TIRGOTĀJA saskaņā ar
šo Līgumu.
5.3. TIRGOTĀJA tiesības:
5.3.1. pieprasīt no LIETOTĀJA avansa maksājumu 1 (viena) mēneša vidējā maksājuma
apmērā, ja LIETOTĀJS ir nokavējis TIRGOTĀJA izrakstīta rēķina apmaksu
vairāk nekā par 15 dienām;
5.3.2. ja TIRGOTĀJS savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir
tiesības izrakstīt rēķinu pēc Sistēmas operatora aprēķinātā, iepriekšējo mēnešu,
taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu, vidējā patēriņa.
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5.4. LIETOTĀJA tiesības:
5.4.1. saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Balansēšanas pakalpojumu;
5.4.2. saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar
elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM;
5.4.3. iesniegt TIRGOTĀJAM pretenziju par TIRGOTĀJA izrakstīto rēķinu 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Pretenzijas
iesniegšana neatbrīvo LIETOTĀJU no pienākuma veikt rēķinā noradītās summas
apmaksu pilnā apmērā Līgumā norādītajā termiņā. Ja pretenzija tiek atzīta par
pamatotu, tiek veiktas rēķina korekcijas un galīgie norēķini starp Pusēm.
6. Atbildība un sankcijas.
6.1. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā LIETOTĀJAM jāmaksā līgumsods Līguma
4.8. punktā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
6.2. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses
vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei.
6.3. TIRGOTĀJS nav atbildīgs LIETOTĀJAM par to, ka tam nav iespējams pārdot
elektroenerģiju sakarā ar to, ka LIETOTĀJAM nav spēkā esoša Sistēmas pakalpojumu
līguma vai Sistēmas operators nesniedz LIETOTĀJAM Sistēmas pakalpojumus no
TIRGOTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ.
6.4. TIRGOTĀJS nodrošina LIETOTĀJAM kompensāciju par nekvalitatīva pakalpojuma
sniegšanu un nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Elektroenerģijas tirdzniecības un
lietošanas noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.
6.5. TIRGOTĀJS nodrošina LIETOTĀJA sūdzību pieņemšanu un izskatīšanu par šī
līguma un TIRGOTĀJAM normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.

7. Vispārējie noteikumi Līguma saistību izpildei.
7.1. Puses ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, likuma Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra
noteikumu Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citu
Latvijas Republikā piemērojamu tiesību aktu normas.
7.2. Par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to saistītajiem
jautājumiem LIETOTĀJS vienojas ar Sistēmas operatoru un par to informē TIRGOTĀJU.
8. LIETOTĀJA saistības ar Sistēmas operatoru.
8.1. Ja, parakstot Līgumu, LIETOTĀJS deleģē TIRGOTĀJU LIETOTĀJA vārdā
norēķināties ar Sistēmas operatoru par Sistēmas pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem,
kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm, tad:
8.1.1. LIETOTĀJS pilnvaro TIRGOTĀJU informēt Sistēmas operatoru par šo
deleģējumu, kā arī saņemt no Sistēmas operatora informāciju par Sistēmas pakalpojumu
līgumā noteiktajām maksām Sistēmas pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī par
Obligātā iepirkuma komponentēm;
8.1.2.Puses vienojas, ka maksa par Sistēmas pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā
arī par Obligātā iepirkuma komponentēm tiek iekļauta LIETOTĀJA elektroenerģijas
rēķinā un samaksu šiem pakalpojumiem LIETOTĀJS veic TIRGOTĀJAM vienlaicīgi ar
apmaksu par elektroenerģiju, pamatojoties uz TIRGOTĀJA Līgumā noteiktajā kārtībā
izrakstītajiem rēķiniem.
9. Nepārvarama vara.
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9.1. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu Līguma noteikumu izpildi
tieši aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas,
streiki, karš, kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība, un ja tos novērst Puses nav
spējīgas ar jebkādām tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm.
9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes
apgrūtinājumu vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot
nepārvaramās varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 5
(piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies.
9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses savstarpējā protokolā vienojas par
turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu)
mēnesi un būtiski ietekmē jebkuras no Pusēm spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības,
tad otra Puse ir tiesīga pārtraukt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu.
10. Līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana.
10.1. Līgums ir spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas; TIRGOTĀJS piegādā
elektroenerģiju no 2019.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.maijam. Ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms minētā termiņa izbeigšanās Puses var rakstveidā vienoties par Līguma
termiņa pagarināšanu, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kad sasniegta publisko iepirkumu
līgumcenu robežvērtība 144000 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). Pagarinot
Līguma termiņu, Puses vienojas par vienības cenu izmaiņām, kas atbilst vidējām cenu
izmaiņām elektroenerģijas tirgū. Līguma termiņa pagarināšana pieļaujama tikai gadījumā,
ja elektroenerģijas vienības cenas sadārdzinājums nepārsniedz 10%.
10.2. Lai TIRGOTĀJS varētu izpildīt Līgumu, ir nepieciešams spēkā esošs Sistēmas
pakalpojumu līgums. LIETOTĀJAM ir pienākums pierādīt Sistēmas pakalpojumu līguma
spēkā esamību.
10.3. LIETOTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 21 (divdesmit
vienu) dienu pirms attiecīgā mēneša beigām rakstiski brīdinot TIRGOTĀJU.
10.4. TIRGOTĀJAM ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju LIETOTĀJAM un
izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
10.4.1. ja LIETOTĀJS nav apmaksājis vairāk kā vienu no TIRGOTĀJA izrakstītajiem
rēķiniem, un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad
TIRGOTĀJS par to ir rakstiski brīdinājis LIETOTĀJU;
10.4.2. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Līguma 10.2. punktā minētais Sistēmas
pakalpojumu līgums, ar vienpusēju rakstveida paziņojumu.
10.5. Jebkurā no gadījumiem, kad Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.3. un/vai
10.4. punktiem, LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par saņemto
elektroenerģiju līdz Līguma izbeigšanās brīdim.
11. Strīdu izšķiršana.
11.1. Puses centīsies darīt visu, lai atrisinātu visus strīdus un domstarpības, kas var rasties
starp Pusēm Līguma darbības laikā, pārrunu ceļā savstarpēji vienojoties.
11.2. Strīdi, kuri radušies Līguma darbības gaitā, ja Pusēm, savstarpēji vienojoties, nav
izdevies tos izšķirt, tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā
vispārējās jurisdikcijas tiesā.
12. Citi noteikumi.
12.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses
piekrišanas Līguma noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju,
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izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības
nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, kredītu kontrolei, parādu piedziņai, kā arī citus
gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti.
12.2. Tās Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
12.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski vienojoties,
un tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami Līgumam kā pielikumi un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
12.4. Līgums noformēts uz 6 lpp. un kopā ar pielikumiem tiek abpusēji elektroniski
parakstīts. Pēc tam, kad abas puses līgumu elektroniski parakstījušas, tās līgumu reģistrē
katra savā lietvedības sistēmā un paziņo otrai pusei savu reģistrācijas numuru.
12.5. Sakarā ar to, ka Elektroenerģijas cena šī Līguma darbības laikam tika noteikta,
ņemot vērā elektroenerģiju patērējošo objektu skaitu un elektroenerģijas patēriņa apjomu,
elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt izslēgti no Līguma tikai Pusēm par to rakstiski
vienojoties. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad mainās LIETOTĀJA tiesības
attiecībā uz elektroenerģiju patērējošo objektu.
12.6. Ja LIETOTĀJS vēlas pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav norādīti Līguma
Pielikumā Nr.1, LIETOTĀJS par to informē TIRGOTĀJU. Šādā gadījumā atsevišķa Pušu
rakstiska vienošanās par objekta iekļaušanu Līgumā pēc tam, kad TIRGOTĀJS ir saņēmis
LIETOTĀJA paziņojumu, nav nepieciešama, taču var tikt noslēgta, ja līdz ar to mainās
citi Līguma noteikumi (cenas noteikšanas princips, LIETOTĀJA pērkamās
elektroenerģijas apjoms u.c.). Attiecības ar Sistēmas operatoru LIETOTĀJS risina
atsevišķi.
12.7. LIETOTĀJA kontaktpersona:
12.8. TIRGOTĀJA kontaktpersona:
12.9. Līgumam ir divi pielikumi:
1) LIETOTĀJA elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts uz 1 lpp.;
2) TIRGOTĀJA pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums iepirkumam kopā
uz 3 lpp.
13. Pušu adreses un rekvizīti.
LIETOTĀJS:
Rīgas celtniecības koledža
NM Reģ. kods 90000025357
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.
LV94TREL2150236012000

TIRGOTĀJS:
SIA Geton Energy
Reģ. Nr. 40103642991
Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012

___________________________
S.Sviķe

___________________________
K.Muzikants

Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV98UNLA0055000752219
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