Saskaņā ar vispārīgās vienošanās 1 / OSI 2017/23 AK nosacījumiem

KONKRĒTAIS PIEGĀDES LĪGUMS Nr.
1 / OSI 2017/23 AK / 1
Rīgā

2018. gada 1. martā

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, reģistrācijas Nr. 90002111653, tā direktora Osvalda
Pugoviča personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, (turpmāk tekstā „Pasūtītājs” ) no
vienas puses,
un
„AJ Power” SIA, reģistrācijas Nr. 40103780963 tās valdes locekļa Mārtiņa Indriksona
personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Piegādātājs);
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz noslēgto Vispārīgās Vienošanās
līgumu Nr. 1 / OSI 2017/23 AK (turpmāk tekstā saukts Vispārīgā Vienošanās), un Pārdevēja
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu konkrēto piegādes līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod un Pasūtītājs pērk elektroenerģiju patēriņam Pasūtītāja elektroietaisēs,
ar iepirkuma „Vispārīgās vienošanās slēgšanas par elektroenerģijas piegādi Latvijas
Organiskās sintēzes institūtam 2018. līdz 2020. gados”, id. Nr. OSI 2017/23 AK
nolikumā noteiktajām prasībām un Pārdevēja piedāvājumu šim iepirkumam un saskaņā
ar Pasūtītāja un Pārdevēja 2018. gada 1. martā noslēgto Vispārīgo Vienošanos par
elektroenerģijas piegādi. Elektroenerģijas pārdošana neietver elektroenerģijas pārvadi un
sadali.
1.2. Elektroenerģiju patērējošais objekts šā līguma izpratnē ir objekts(-i), par kuru(-iem)
Pasūtītājs ar sistēmas operatoru ir noslēdzis sistēmas pakalpojuma līgumu, lai piegādātu
elektroenerģiju, ko Pasūtītājs iegādājies no Pārdevēja saskaņā ar šo Līgumu. Pasūtītāja
objekts atrodas Aizkraukles ielā 21, Rīgā, LV-1006.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA
2.1. Pārdevējs pārdod elektroenerģiju Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu periodā no 2018. gada
1. marta līdz 2019. gada 28. februārim, ievērojot LĪGUMA 2.2. punkta noteikumu.
2.2. Elektroenerģija Pasūtītājam tiek pārdota, ja spēkā ir sistēmas pakalpojumu līgums starp
Pasūtītāju un elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja
elektroietaises.

3. ELEKTROENERĢIJAS CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Cena, par kādu Pārdevējs pārdod un Pasūtītājs pērk elektroenerģiju tiek noteikta
sekojoša:
3.1.1. Elektroenerģija viena laika zonā 40,15 EUR/MWh.
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3.2. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par Pasūtītāja faktiski patērēto
elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem.
3.3. Ja pārdevējs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības
izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit)
mēnešu, vidējā patēriņa.
3.4. Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas
pakalpojumu tarifus, ko Pasūtītājs apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas pakalpojumu
līguma un šī Līguma noteikumiem.
3.5. Elektroenerģijas cena ietver izmaksas par balansēšanas pakalpojumu.
3.6. Par komercuzskaites mēraparātu lietošanas kārtību un ar to saistītajiem jautājumiem
Pasūtītājs vienojas ar sistēmas operatoru un par to informē Pārdevēju.
3.7. Pasūtītājs deleģē Pārdevējam tiesības iegūt komercuzskaites mēraparātu rādījumus tieši
no sistēmas operatora ar kuru Pasūtītājam ir noslēgts līgums.
3.8. Līdz kārtējā mēneša 10.datumam Pārdevējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā
mēnesī patērēto elektroenerģiju saskaņā ar komercuzskaites mēraparātu rādījumiem.
Puses vienojas, ka Pārdevējs var iesniegt Pasūtītājam elektroniski sagatavotu rēķinu,
nosūtot to uz e-pasta adresi sinta@osi.lv. Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā
darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.
3.9. Pasūtītājs samaksā rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
3.10. Pasūtītājs nekavējoties informē Pārdevēju, ja līdz kārtējā mēneša 10.datumam nav
saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju.
3.11. Ja Pārdevējs līdz kārtējā mēneša 15.datumam nav saņēmis paziņojumu no Pasūtītāja
par rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs savlaicīgi saņēmis rēķinu un viņam
nav pretenziju pret rēķinā norādītajiem datiem.

4. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS
4.1. Puses apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, Ministru
kabineta noteikumu Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”
(21.02.2014.) un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
4.2. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas
Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad informācija
sniedzama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3. Ja Pasūtītājs vēlās pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav norādīti šī Līguma 1.2.
punktā, Pasūtītājs par to informē Pārdevēju.
4.4. Pasūtītājs apņemas:
4.4.1. līdz šī līguma noslēgšanai noslēgt līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru
par sistēmas pakalpojumiem Līguma 1.2.punktā norādītajā adresē;
4.4.2. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pārdevēju par sava statusa,
adreses, e-pasta adreses u.c. rekvizītu maiņu, kā arī par īpašumā vai lietošanā esošo
objektu, kam tiek piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību maiņu;
4.4.3. ar savu darbību neradīt elektroenerģijas kvalitātes pazemināšanos, kas traucē citu
Pasūtītāju vai sistēmas operatora elektroietaišu normālu darbu;
4.4.4. organizēt savas elektroietaises kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt tehnisko
stāvokli atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības
noteikumu prasībām;
4.4.5. nodrošināt savā īpašumā vai turējumā esošu komercuzskaites mēraparātu darbības
pareizu un savlaicīgu verifikāciju.
4.5. Pasūtītājam ir tiesības:
4.5.1. saņemt no Pārdevēja iegādāto elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības
laikā;
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4.5.2. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4.5.3. saņemt no Pārdevēja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar
elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam.
4.6. Pārdevējs apņemas:
4.6.1. pārdot Pasūtītājam elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības laikā un par
Līgumā noteikto cenu;
4.6.2. Līguma izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas
operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja elektroietaises, un pa kuru tiek
piegādāta Pārdevēja tirgotā elektroenerģija;
4.6.3. Līgumā noteiktajā termiņā iesniegt Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī
patērēto elektroenerģiju;
4.6.4. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju par sava statusa,
reģistrācijas, adreses u.c. rekvizītu maiņu.
4.7. Pārdevējam ir tiesības:
4.7.1. elektroenerģijas tirdzniecību pārtraukt tikai šādos ārkārtas gadījumos, ja
tirdzniecības pārtraukumi radušies:
4.7.1.1.
stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas rezultātā;
4.7.1.2.
Pasūtītāja vai tā personāla vainas dēļ.

5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Gadījumā, ja Pārdevējs, ar kuru ir noslēgts konkrētais piegādes līgums pārtrauc pārdot
elektroenerģiju Pasūtītājam, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no
prognozētās konkrētā piegādes līguma summas kā arī atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos
pierādāmos zaudējumus, ja tādi radušies Pārdevēja vainas dēļ. Šis punkts netiek
piemērots, ja Pārdevējs pārtrauc pārdot elektroenerģiju Pasūtītājam šī Līguma 9.3.punktā
minētajos gadījumos.
5.2. Apmaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs par katru nokavēto apmaksas dienu maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā
nesamaksātās summas.
5.3. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses
vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei
5.4. Pārdevējs nav atbildīgs Pasūtītājam par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju
sakarā ar to, ka Pasūtītājam nav spēkā esoša sistēmas pakalpojumu līguma vai sistēmas
operators nesniedz Pasūtītājam sistēmas pakalpojumus no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu
dēļ.

6. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS AR SISTĒMAS OPERATORU.
6.1. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs deleģē Pārdevēju Pasūtītāja vārdā norēķināties ar
sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, obligātā
iepirkuma komponentēm u.c. normatīvajos aktos noteiktajiem maksājumiem par
elektroenerģijas piegādi.
6.2. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Pārdevēju informēt sistēmas operatoru par šī
Līguma 6.1.punktā paredzēto deleģējumu.
6.3. Puses vienojas, ka maksa par Līguma 6.1.punktā noteiktajiem pakalpojumiem tiek
iekļauta Pasūtītāja elektroenerģijas rēķinā un samaksu par Līguma 6.1.punktā
noteiktajiem pakalpojumiem Pasūtītājs veic Pārdevējam vienlaicīgi ar apmaksu par
elektroenerģiju, pamatojoties uz Pārdevēja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izrakstītajiem
rēķiniem.
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7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Strīdus, domstarpības un nesaskaņas kas radušās Līguma izpildes laikā, Līdzēji cenšas
atrisināt savstarpēju sarunu ceļā.
7.2. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, strīds tiek risināts saskaņā ar spēkā
esošajiem LR normatīvajiem aktiem LR tiesā.

8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja tā ir
radusies nepārvaramu apstākļu, t.i. ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu vai citu stihisko
nelaimju, kā arī karadarbības, blokādes, Valsts institūciju darbības vai citu Pusēm
nekontrolējamu apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma parakstīšanas
un ir tieši ietekmējuši Līguma izpildi.
8.2. Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
nekavējoties par to paziņo otrai Pusei. Pretējā gadījumā Pusei nav tiesību atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu.
8.3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam
rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas
apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šādā
gadījumā Puses līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.
9. LĪGUMA LAUŠANA
9.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš rakstiski paziņojot Pārdevējam.
9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma pirms termiņa, nosūtot
piegādātājam rakstveida paziņojumu „Publisko iepirkumu likuma” 64.pantā minētajos
gadījumos.
9.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam
ne vēlāk kā 30 dienas pirms Līguma laušanas datuma:
9.3.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Līguma 2.2.punktā minētais sistēmas
pakalpojumu līgums;
9.3.2. ja Pasūtītājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no Pārdevēja izrakstītajiem rēķiniem,
un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad Pārdevējs par
to ir rakstiski brīdinājis Pasūtītāju.
9.4. Jebkurā no gadījumiem, kad Puse atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 9.1. un/vai 9.3.
punktiem, Pasūtītājs apmaksā Pārdevēja izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju
līdz Līguma izbeigšanās brīdim.
9.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkāpjas no līguma saskaņā ar Līguma 9.1.punkta nosacījumiem,
Pārdevējam ir tiesības uz tiešo un pierādāmo zaudējumu atlīdzināšanu. Pārdevējs nevar
prasīt negūtās peļņas vai negūto ieņēmumu atlīdzināšanu saskaņā ar šo līgumu.

10. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
10.2. Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Pušu rakstiskas savstarpējas
vienošanās. Jebkurš Līguma pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa. Visi papildinājumi
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un grozījumi Līguma tekstā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas
parakstīšanas.
10.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, ieskaitot pielikumus, 2
(divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Pārdevēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

„Pasūtītājs”:
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Reģ.Nr. 90002111653
PVN Reģ.Nr. LV90002111653
Aizkraukles ielā 21,
Rīga, LV-1006, Latvija
Valsts Kase
Kods : UNLALV2X
Konts: LV08UNLA0050005032194

„Pārdevējs”
„AJ Power” SIA
Reģ.Nr. 40103780963
PVN Reģ.Nr. LV40103780963
Daugavgrīvas iela 21
Rīga, LV-1048
, Latvija
AS Swedbank
Kods: HABALV2X
Konts: LV85HABA0551042636583

Latvijas Organiskās sintēzes institūta
Direktors:

SIA „JA Power”
Valdes loceklis:

Osvalds Pugovičs

Mārtiņš Indriksons

Rīgā
2018. gada 1. martā

Rīgā
2018. gada 1. martā
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