Iepirkuma Līgums Nr. LU CFI 2019/46

Rīga

Datums skatāms laika zīmogā

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, kas reģistrēts PVN reģ.Nr. LV90002124925,
juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, direktora Mārtiņa Rutka personā, kurš rīkojas
saskaņā ar nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, no vienas
puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Senergo", kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā ar Nr. 40103693339, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, tās valdes
locekļa Andreja Kombecova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk šī līguma tekstā
saukts - Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse(s),

pamatojoties uz iepirkuma „Par elektroenerģijas piegādi” ar identifikācijas Nr. LU CFI 2019/46
(turpmāk – Iepirkums), kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta prasībām,
un saskaņā ar Pasūtītāja iepirkumu komisijas 2019.gada 27.decembra lēmumu par iepirkuma
priekšmeta līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu Izpildītājam, noslēdz šādu iepirkuma līgumu
(turpmāk – Līgums):

1. Līgumā lietotie termini
Elektroenerģijas cena - cena par kādu, Izpildītājs pārdod Pasūtītājam elektroenerģiju, kas
norādīta Līguma 2.pielikumā.
Obligātā iepirkuma komponentes – Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas
apstiprinātas kompensācijas, kuras saskaņā ar tiesību normām proporcionāli sava elektroenerģijas
patēriņa apjomam apmaksā Izpildītājs;
Palīgpakalpojumi – pakalpojumi, kas nepieciešami elektroenerģijas pārvades sistēmas balansētas
darbības nodrošināšanai;
Pārvade – elektroenerģijas transportēšanas savstarpēji savienotā augstsprieguma sistēmā, lai
piegādātu Pasūtītājam;
Sadale – elektroenerģijas transportēšana vidēja un zema sprieguma sadales sistēmā, lai to
piegādātu Pasūtītājam;
Sistēmas operators – licencēta juridiska persona, kura sniedz Sistēmas pakalpojumu;
Sistēmas pakalpojums – elektroenerģijas Pārvade un Sadale, kas nodrošina elektroenerģijas
plūsmas no elektroenerģijas ražotāja līdz Izpildītājam.
Sistēmas pakalpojuma līgums – starp Izpildītāju un Sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas
Pasūtītāja elektroiekārtas, noslēgtais sistēmas pakalpojumu līgums par Sistēmas pakalpojumu un
Palīgpakalpojumu sniegšanu.

2. Līguma priekšmets un līguma summa
2.1. Pasūtītājs pērk, bet Izpildītājs pārdod neierobežotu aktīvās elektroenerģijas apjomu
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saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līguma 1.un 2.pielikumu un Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
2.2. Līguma kopējā summa ir līdz EUR 41,999 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.3. Elektroenerģijas cena neietver Obligātā iepirkuma komponentes un Sistēmas pakalpojuma
tarifus, ko Pasūtītājs apmaksā papildus saskaņā ar Sistēmas pakalpojuma līguma un šī Līguma
noteikumiem.
2.4. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi,
balansēšanas pakalpojumu un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību.
Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Izpildītājam ir pienākums izrakstīt un elektroniski nosūtīt Pasūtītājam uz e-pasta adresi:
issp@cfi.lu.lv, norādot “Maksa par elektroenerģiju”, elektroniski sagatavotu rēķinu, kurš ir derīgs
bez paraksta, par tā saņemto elektroenerģiju pēc Pasūtītāja faktiski patērētā elektroenerģijas
apjoma 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas.
3.2. Pasūtītājs par šī Līguma 2.1.punktā minēto elektroenerģiju norēķinās 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas.
3.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu
Izpildītāja norēķinu kontā par elektroenerģiju.
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītāja tiesības:
4.1.1.
Saņemt apmaksu Līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, saskaņā ar
izrakstīto un Pasūtītājam piestādīto rēķinu;
4.1.2.
izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12
(divpadsmit) mēnešu, vidējā patēriņa, ja Izpildītājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites
mēraparātu rādījumus.
4.2. Izpildītāja pienākumi:
4.2.1.
Norēķināties ar Sistēmas operatoru, ietverot Pasūtītājam nosūtāmajā rēķinā
maksu par Sistēmas pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma
komponentēm. Minētajā rēķinā katra pakalpojuma summa norādāma atsevišķā pozīcijā.
4.2.2.
Nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam par Līguma 2.pielikumā
noteikto elektroenerģijas cenu;
4.2.3.
Izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc
Pasūtītāja faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītāja tiesības:
5.1.1.
Saņemt no Izpildītāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar
elektroenerģijas pārdošanu Izpildītājam;
5.1.2.
Iesniegt pretenziju Izpildītājam par izpildītāja izrakstīto rēķinu 10 (desmit)
darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
5.1.3.
Deleģēt Izpildītāju norēķināties ar Sistēmas operatoru par Sistēmas
pakalpojumiem un Papildpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm, ietverot
Pasūtītājam nosūtāmajā rēķinā maksu par šajā Līguma punktā minētajiem pakalpojumiem.
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5.2. Pasūtītāja pienākumi:
5.2.1.
Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par saņemto elektroenerģiju šī
Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.
5.2.2.
Katra mēneša 10.datumā nolasīt komercuzskaites mēraparātu rādījumus un
paziņot Izpildītājam elektroniskā veidā.
5.2.3.
Nekavējoties informēt Izpildītāju, ja nav savlaicīgi (līdz nākamā mēneša
20.datumam) saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju.
5.2.4.
Rakstveidā informēt Izpildītāju 10 (desmit) darba dienu laikā par Pasūtītāja
juridiskā statusa, adreses u.c. Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu.
6. Pušu atbildība
6.1. Puses ir atbildīgas viena otrai par šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izņemot
gadījumus, kas tieši paredzēti šajā Līgumā.
6.2. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.05 % apmērā no
nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā rēķina
summas.
6.3. Izpildītājs nav atbildīgs, ja Pasūtītājam nav iespējams pārdot elektroenerģiju sakarā ar to,
ka Pasūtītājam nav spēkā esoša Sistēmas pakalpojumu līguma vai Sistēmas operators nesniedz
Pasūtītājam Sistēmas pakalpojumus no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
6.4. Ja viena Puse nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, otrai Pusei ir tiesības izbeigt šo
Līgumu, rakstiski brīdinot par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā Pusei, kas
nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā atlīdzināt
otrai Pusei tiešos zaudējumus, kas tai radušies līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes
rezultātā.
6.5. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama
neparedzamu apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un ja viena no Pusēm par šādu
apstākļu iestāšanos ir informējusi otru 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas.
Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu
laika periodu, par kādu šie neparedzamie apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 2
(diviem) mēnešiem.
6.6. Ar neparedzamiem apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), katastrofas,
streiki, karadarbība vai manevri, kā arī citi tamlīdzīgi apstākļi, kuru dēļ šī Līguma nosacījumu
izpilde nav iespējama un ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
6.7. Pusei, kura atsaucas uz neparedzamiem apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav
bijis iespējams novērst.
6.8. Gadījumā, ja neparedzami apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,
Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas
iepriekš.
6.9. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī līguma 6.6.punktā minēto apstākļu dēļ, 5
(piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un laušanas kārtība
7.1. Šis Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas dienas ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim
vai līdz Līguma 2.2.punktā minētās summas apguvei. Puses ir tiesīgas Līgumu pagarināt, ja
iestājoties minētajam termiņam nav sasniegta Līguma 2.2.punktā norādītā summa.
7.2. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt šo Līgumu, noformējot par to rakstveida vienošanos.
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Visi Līguma rakstiski noformētie grozījumi un papildinājumi ir šī Līguma neatņemamas
sastāvdaļas un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tos ir parakstījušas abas Puses.
7.3. Līgums var tikt izbeigts, ja Puses par to savstarpēji rakstveidā vienojas.
8. Citi nosacījumi
8.1. Pušu strīdi tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds
izskatāms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā:
8.2. Līguma izpildi koordinējošās personas: no Pasūtītāja puses ir: Jānis Kļaviņš, e-pasts:
janis.klavins@cfi.lu.lv , no Izpildītāja puses: Andrejs Kombecovs tālr. 67775605, e-pasts:
andrejs.kombecovs@senergo.lv .
8.3. Līgumam pievienots 1.pielikums “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” uz 1 (vienas)
lapas un 2.pielikums „Elektroenerģijas cena” uz 1 (vienas) lapas, kas ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas.
8.4. Līgums, ieskaitot pielikumus, sagatavots uz 6 (sešām) lapām, 2 (divos) eksemplāros
latviešu valodā, pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Senergo"

Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga,
LV-1063

Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV1010

PVN reģ.Nr. LV90002124925

PVN reģ.Nr.: LV 40103693339

Norēķinu konts:
LV89 UNLA 0002 0001 4172 5

Norēķinu konts: LV7 LLBB 0003 2040 0214 7
Banka: Signet Bank, AS

Banka: AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X

Bankas kods: LLBBLV2X

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

______________________________

______________________________

Paraksts Z.v.

Paraksts Z.v.
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