
 
 

 

        

 

APSTIPRINĀTS 

 

SIA “Gren Jelgava” 

Iepirkuma komisijas 

2023. gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr.1 

 

 

SIA “Gren Jelgava” 

Iepirkuma procedūras 

 

 “ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE 2023. GADĀ.” 

 

Identifikācijas Nr. GJ 2023/1-SPS-NI 

 

 

NOLIKUMS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgava, 2023 



 

 

 

 

2 

1. Vispārīga informācija 

1.1. Pasūtītājs:  

SIA “Gren Jelgava” 

Reģistrācijas Nr.    50003549231 

Juridiskā adrese:    Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001. 

Banka:                   NORDEA BANK Abp 

Norēķinu konts:     FI78 1660 3001 0530 35  

Bankas kods:         NDEAFIHH 

1.2. Iepirkuma nosaukums: „Elektroenerģijas iegāde 2023. gadā.” 

1.3. Identifikācijas numurs: GJ 2023/1-SPS-NI. 

1.4. Paziņojums par Iepirkumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības 

sistēmā, kā par Iepirkums, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumu 

un publicē paziņojumu Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) www.eis.gov.lv e-

konkursu apakšsistēmā izvēloties Iepirkuma veidu – “Neregulēts iepirkums”. 

1.5. Iepirkuma metode – Neregulēta iepirkuma procedūra (turpmāk tekstā – Iepirkums) saskaņā ar 

Iepirkumu uzraudzības biroja Vadlīnijām  (apstiprinātas 15.04.2019., precizētas 21.12.2022.) 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.  

1.6. Iepirkuma komisija – Iepirkumu organizē un rīko ar Pasūtītāja 2023. gada 16. janvāra rīkojumu 

Nr. 2023-41-01-002 izveidota Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā– Komisija). 

1.7. Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu: 

Komisijas priekšsēdētājs Pēteris Kazulis, tālrunis: 29431218, e-pasts: peteris.kazulis@gren.com     

1.8. Iepirkuma procedūras nolikums (turpmāk – Nolikums), tiek publicēts  Elektronisko iepirkumu 

sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja profilā  

https://gren.com/lv/iepirkumi/ . 

2. Iepirkuma priekšmets  

2.1. Iepirkuma mērķis: Elektroenerģijas iegāde Pasūtītāja objektu (katlu mājas, siltumpunkti, 

sūkņu stacijas, darbnīca, noliktava, ofiss) elektroapgādei 2023. gadā.   

2.2. CPV kods: 09310000-5 Elektrība. 

2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus: 

2.3.1. Elektroenerģijas tirdzniecībai par fiksētu elektroenerģijas cenu – EUR/MWh; 

2.3.2. Uzcenojuma cenu Nord Pool biržas LV zonas elektroenerģijas cenai – EUR/MWh. 

2.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par abiem variantiem vai par vienu no variantiem. 

2.5. Elektroenerģijas tirdzniecības cena ietver balansēšanas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanu, 

maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību.  

2.6. Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas pārvades un sadales izmaksas. 

2.7. Iepirkuma rezultātā ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts “Elektroenerģijas tirdzniecības 

līgums.” elektroenerģijas iegādei Pasūtītāja objektu elektroapgādei 2023.gadā.  

2.8. Līguma izpildes termiņš – 01.03.2023. - 31.12.2023.  

2.9. Līgumu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības mainīt (samazināt/palielināt) elektroenerģijas 

iepirkuma apjomus saskaņā ar faktisko patēriņu, kas nevar būt par iemeslu cenu izmaiņai. 

3. Iepirkuma dokumentu pieejamība un papildus informācijas sniegšana 

3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma Nolikumam EIS www.eis.gov.lv  

e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja profilā: https://gren.com/lv/iepirkumi/ . 

http://www.eis.gov.lv/
mailto:peteris.kazulis@gren.com
http://www.eis.gov.lv/
https://gren.com/lv/iepirkumi/
http://www.eis.gov.lv/
https://gren.com/lv/iepirkumi/
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3.2. Ieinteresētais piegādātājs var saņemt Nolikumu, lejupielādējot to elektroniskajā formātā.  

3.3. Ieinteresētais piegādātājs var rakstiski pieprasīt papildu informāciju. Šie pieprasījumi iesniedzami 

elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adres:: peteris.kazulis@gren.com  

3.4. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkuma, tiks publicēta EIS e-konkursu 

apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā un Pasūtītāja profilā https://gren.com/lv/iepirkumi/   

3.5. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. 

3.6. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniedz papildu informāciju par 

Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai 

Pretendentu atlasi, ja pieprasījums iesniegts savlaicīgi, t.i., tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt 

atbildi 2 (divu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais piegādātājs nav pieprasījumu iesniedzis laikus, 

iepirkuma komisijai ir tiesības nesniegt papildu informāciju. 

4. Piedāvājuma noformēšana 

4.1. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos ietvertajām 

prasībām. 

4.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

4.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja 

programmatūras rīkiem nolasāmā (piemēram, Microsoft Office 2010 vai jaunākas 

programmatūras versijas) formātā.  

4.2.2. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota 

persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras 

izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto 

tiesību un saistību apjoms; 

4.2.3. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās 

pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos 

dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā 

iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim; 

4.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai 

dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt 

apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas 

starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar 

vārdiem. 

4.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Par dokumentu 

tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

5.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, to nosūtot uz e-

pasta adresi vienā no turpmāk minētajiem formātiem. 

5.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:  

5.2.1. piedāvājuma pieteikuma veidlapa, finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā 

elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem 

lasāmā formātā;  

5.2.2. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu paraksta 

vismaz Pretendenta piedāvājuma veidlapu, uzņemoties atbildību par visu piedāvājumā iesniegto 

dokumentu saturu. Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām, 

pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (skenēts dokumentu oriģināls PDF formātā).  

mailto:peteris.kazulis@gren.com
https://gren.com/lv/iepirkumi/
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5.2.3. citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formātā, 

parakstot tos ar drošu elektronisku parakstu. 

5.3. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus.  

5.4. Piedāvājums jāiesniedz nosūtot to Pasūtītājam uz e-pasta adresi: peteris.kazulis@gren.com līdz 

2023. gada 10. februārim plkst.11:00.  

5.5. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks 

izskatīti.  

5.6. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības 

Iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā 

piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

6. Piedāvājuma sastāvs un iesniedzamie dokumenti 

6.1. Pretendenta pieteikums Iepirkumam (Pielikums Nr.1). 

6.2. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums (Pielikums Nr.2), kas apliecina, ka: 

• Pretendents saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu ir tiesīgs nodarboties ar 

elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā; 

• Pretendentam ir spēkā esoši līgums ar Sistēmas operatoriem par Sistēmas pakalpojumu 

izmantošanu; 

• Pretendentam ir piekļuves tiesības elektroenerģijas tirdzniecībai Nord Pool biržas Latvijas 

cenu zonā; 

• Pretendenta realizētās elektroenerģijas kopējais apjoms par fiksētu cenu vismaz vienā no 

3 (trīs) iepriekšējiem gadiem (no 2020. gada līdz šī Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas 

dienai) ir vismaz 10 GWh. 

6.3. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar paraugu (Pielikums Nr.3), ņemot vērā šādus 

nosacījumus: 

6.3.1.  ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību, tai skaitā: 

• jābūt iekļautiem visiem nodokļiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā     

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

• jābūt iekļautai balansēšanas pakalpojuma cenai; 

• jābūt iekļautiem visiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām 

plānotajā līguma termiņā. Finanšu piedāvājumā norāda cenu EUR (euro) par 1 MWh, ar 

precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata; 

• piedāvātai elektroenerģijas fiksētai cenai un tirdzniecības uzcenojuma cenai 

(elektroenerģijai no Nord Pool biržas)  jābūt nemainīgai visā elektroenerģijas tirdzniecības  

periodā. 

• cenā neietver obligāto iepirkuma komponenti, elektroenerģijas pārvades un sadales maksu. 

6.4. Kopā ar piedāvājumam Pretendents iesniedz savu Tirdzniecības līguma paraugu. 

7. Piedāvājumu atvēršana 

7.1. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

7.2. Iesniegto Piedāvājumu atvēršana paredzēta slēgtā sēdē 2023. gada 10. februārī, plkst.11:10. 

7.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs. 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

8.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt 

Iepirkuma priekšmeta izpildi un slēgt iepirkuma Līgumu. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona 

vai personu apvienība, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

mailto:peteris.kazulis@gren.com
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8.2. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai 

Iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības 

un noteikumus. 

8.3. Komisija, ievērojot normatīvajos aktos un Nolikumā noteikto, neizskata Pretendenta piedāvājumu 

un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja 

Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā noteiktajām prasībām,. 

8.4. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām: 

8.4.1. Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likumu ir tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas 

Republikas teritorijā un kurš atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.4.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam jābūt noslēgtam līgumam ar sadales un 

pārvades sistēmas (turpmāk – Sistēmas) operatoriem par Sistēmas pakalpojumu izmantošanu. 

8.5. Pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības Iepirkumā, ja uz to attiecas sekojoši nosacījumi: 

8.5.1. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 

apturēta tā saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; 

8.5.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pretendentam Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 

euro; 

8.5.3. ir konstatēts, ka Pretendentam ir piemērotas Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 

pantā noteiktās sankcijas. 

8.6. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikuma  dokumentos noteiktajām prasībām, ir 

attiecināmi 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3. punktā minētie nosacījumi. 

8.7. Pretendentam ir piekļuves tiesības elektroenerģijas tirdzniecībai Nord Pool biržas Latvijas cenu 

zonā. 

8.8. Pretendenta realizētās elektroenerģijas kopējais apjoms par fiksētu un/vai mainīgu cenu vismaz 

vienā no 3 (trīs) iepriekšējiem gadiem (no 2020. gada līdz šī Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas 

dienai) ir vismaz 10 GWh gadā. 

9.   Pretendentu finanšu piedāvājums 

9.1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar paraugu Nolikuma 3. pielikumā.  

9.2. Pretendents Finanšu piedāvājumu var iesniegt par Nolikuma 2.3. punktā minētajiem abiem 

variantiem vai par vienu no variantiem. 

9.3. Piedāvātai elektroenerģijas cenai / uzcenojuma cenai jābūt nemainīgai visā pakalpojuma sniegšanas 

periodā. 

9.4. Finanšu piedāvājums sagatavojams, ņemot vērā Pielikumā Nr.4 norādīto informāciju par 

elektroenerģijas patēriņa apjomiem, tomēr, kā norādīts Nolikuma 2.8.punktā, Pasūtītājs Iepirkuma 

ietvaros negarantē faktiskā patēriņa precīzu atbilstību Pielikumā Nr.4 norādītajam prognozētajam 

elektroenerģijas patēriņam. 

10. Pretendentu atlase 

10.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta 

piedāvājumu, ja uz Pretendentu, piegādātāju apvienības biedru, ja piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, 

attiecas kāds no Nolikuma 8.5. minētajiem  nosacījumiem; 
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10.2. Pasūtītājs noraida Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja:  

10.2.1. Pretendenta kvalifikācija nav atbilstoša Nolikuma 8. punktā norādītajām prasībām. 

10.2.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

sniedzis pieprasīto informāciju. 

11. Izvēles kritērijs, lēmuma pieņemšana, paziņošana un Līguma slēgšana 

11.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kur piedāvājumu 

salīdzināšanai un izvērtēšanai tiks izmantotas tikai izmaksas (cena) – viszemākā cena.  

11.2. Uzaicinājumu noslēgt Pakalpojuma līgumu saņems Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma 

6. punktā noteiktos dokumentus un būs piedāvājis zemāko fiksēto elektroenerģijas 

tirdzniecības cenu un zemāko uzcenojuma cenu elektroenerģijas tirdzniecībai no Nord Pool 

biržas. 

11.3. Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst Nolikuma prasībām, 

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot iesniegto dokumentu 

trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta piedāvājuma atbilstību 

Nolikuma prasībām.  

11.4. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 8.5. punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu 

esamību veic attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par līgumu un Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

11.5. Nolikuma 8.5. punktā minēto informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs, izmantojot minēto pārbaudi, nevar iegūt 

minēto informāciju, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz kompetentas institūcijas izziņu. 

11.6. Pasūtītājs, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaicīgi (vienā dienā), 

informē visus Pretendentus par Iepirkuma procedūras rezultātiem. 

11.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt 

līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai pārtraukt Iepirkumu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, 

kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu 

pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

11.8. Nolikums sastādīts uz 11 (vienpadsmit) lapām. 

11.9. Pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. 

• Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikuma veidne; 

• Pielikums Nr. 2 – Pretendenta kvalifikācijas apliecinājuma veidne; 

• Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājuma veidne; 

• Pielikums Nr. 4 – Pasūtītāja objektu saraksts ar vēsturisko elektroenerģijas patēriņu 

2022. gadā.
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Pielikums Nr. 1 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

Iepirkumā 

 

„Elektroenerģijas iegāde 2023. gadā.” 
Identifikācijas Nr. GJ 2023/1-SPS-NI 

 

 

2023.gada <datums><mēnesis> 

 

Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piesakās dalībai Iepirkumā  „Elektroenerģijas iegāde 2023. gadā.” 

Identifikācijas Nr. GJ 2023/1-SPS-NI un apņemas ievērot visas Iepirkuma Nolikuma prasības. 

1. Apliecina, ka Pretendentam ir skaidras un saprotamas visas Iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības 

Piedāvājuma sagatavošanai. 

2. Apliecina, ka Pretendentam ir skaidri un saprotami viņa pienākumi un tiesības. 

3. Apliecina, ka Piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4. Garantē, ka visas Iepirkumā iesniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Pretendenta pārstāvis: 

<Uzņēmuma nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Amats, Vārds Uzvārds>Paraksts: 

 

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendenta nosaukums  

Adrese 

Juridiskā: 

Faktiskā: 

 

Reģistrācijas Nr.  

Kontaktpersona  

Tālruņa Nr.  

Faksa Nr.  

E-pasta adrese sarakstei  
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Pielikums Nr. 2 

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS 

Iepirkumā  „Elektroenerģijas iegāde 2023. gadā.” Identifikācijas Nr. GJ 2023/1-SPS-NI 

 

Pretendents <uzņēmuma nosaukums>, vienotais reģistrācijas numurs: <Numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese> apliecina, ka: 

 

197) tas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu ir tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā: 

Elektroenerģijas tirgotāju reģistra informācija 

Reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 

komercreģistrā 
Juridiskā adrese Reģistrācijas datums 

     

 

2) tam ir spēkā esoši līgumi ar Sistēmas operatoriem par sistēmas pakalpojumu izmantošanu: 

Sistēmas operators Līguma numurs Līguma slēgšanas datums 

   

   

 

3) tam ir spēkā esoši piekļuves tiesības elektroenerģijas tirdzniecībai Nord Pool Spot biržas Latvijas cenu zonā 

 

4) tā realizētās elektroenerģijas kopējais apjoms par fiksētu un/vai mainīgu cenu vismaz vienā no 3 (trīs) iepriekšējiem gadiem (no 2020. līdz šī Iepirkuma 

piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir sasniedzis vismaz 10 GWh.: 

Nr.p.k. Juridiskās personas nosaukums Līguma darbības termiņš 
Realizētās elektroenerģijas 

apjoms 
Kontaktinformācija 

1     

2     

3     

n+1     

 

Pretendenta pārstāvis: 

<Uzņēmuma nosaukums> <Reģistrācijas numurs> <Amats, Vārds Uzvārds>   Paraksts:                                                         datums
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Pielikums Nr. 3 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Iepirkumā  „Elektroenerģijas iegāde 2023. gadā.”  
Identifikācijas Nr. GJ 2023/1-SPS-NI 

 

Pretendents <uzņēmuma nosaukums>, vienotais reģistrācijas numurs: <numurs>, juridiskā adrese: 

<juridiskā adrese> apliecina, ka, SIA “Gren Jelgava” izsludinātā Iepirkuma „Elektroenerģijas iegāde 

2023. gadā.” Identifikācijas Nr. GJ 2023/1-SPS-NI, Nolikumā minētā līguma par elektroenerģijas 

tirdzniecību darbības laikā elektroenerģijas fiksēta cena visās laika zonās būs <cena> EUR/MWh (bez 

PVN) un elektroenerģijas mainīga cena būs Nord Pool biržas Latvijas zonas ik stundas cena + Pretendenta 

uzcenojums <uzcenojums> EUR/MWh (bez PVN).  

Finanšu piedāvājuma apraksts <Pretendenta> Piedāvājums 

Fiksēta elektroenerģijas tirdzniecības 

cena  
<cena>, EUR/MWh 

Uzcenojums Nord Pool biržas LV 

zonas cenai  
<uzcenojums>, EUR/MWh 

Līguma darbības termiņš  01.03.2023. – 31.01.2023. 

Līgumsods par līguma izbeigšanu 

pirms termiņa 

Netiek piemērots, ja otru pusi brīdina 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas iepriekš 

Rēķina apmaksas termiņš dienās no 

rēķina izrakstīšanas dienas  
15 (piecpadsmit) dienas 

Nokavējuma procenti par maksājuma 

kavējuma dienu 
0.10 % (nulle, komats viens procents) 

Citas Līguma prasības 

1. Nodrošināt visu Pasūtītāja objektu skaitītāju rādījumu 

pārskata pieejamību 2 (divu)  kalendāro dienu laikā pēc 

komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas. 

2. Nodrošināt rēķinu sagatavošanu PDF formātā, kā arī 

XML, CSV un Excel formātā. 

3. Izrakstīt un elektroniski nosūtīt Lietotājam elektroniski 

sagatavotu rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc 

faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta 

rādījumu saņemšanas. 

4. Nodrošināt normatīvajos aktos noteikto informācijas 

saņemšanu, kas saistīta ar elektroenerģijas pārdošanu. 

 

Pretendenta pārstāvis: 

<Uzņēmuma nosaukums>  <Amats, Vārds Uzvārds>   Paraksts:                                  Datums 

<Reģistrācijas numurs> 
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Pielikums Nr. 4 

 

Pasūtītāja objektu saraksts ar vēsturisko elektroenerģijas patēriņu 2022. gadā 

 

 

Npk Objekts Adrese kWh/gadā 

1 Ēkas siltumpunkts Akadēmijas iela 28 4 014 

2 Ēkas siltumpunkts Brīvības bulvāris 39 5 253 

3 Ēkas siltumpunkts Kastaņu iela 3 502 

4 Ēkas siltumpunkts Meiju ceļš 24 8 760 

5 Ēkas siltumpunkts Meiju ceļš 26 8 760 

6 Ēkas siltumpunkts Palīdzības iela 1 - 1 3 273 

7 Ēkas siltumpunkts Palīdzības iela 1 - 2 5 308 

8 Ēkas siltumpunkts Pasta iela 43 1 822 

9 Ēkas siltumpunkts Puķu iela 12 (14,20 ) 1 424 

10 Ēkas siltumpunkts Raiņa iela 7 470 

11 Ēkas siltumpunkts Satiksmes iela 39 - 1 3 218 

12 Ēkas siltumpunkts Satiksmes iela 39 - 2 3 247 

13 Ēkas siltumpunkts Satiksmes iela 49 - 1 3 504 

14 Ēkas siltumpunkts Satiksmes iela 49 - 2 8 192 

15 Ēkas siltumpunkts Uzvaras iela 5 5 213 

16 Iecirknis, noliktava Asteru iela 1 3 996 

17 Sūkņu stacija, CSP 4. Līnija 12 3 996 

18 Sūkņu stacija, CSP Dambja iela 2C  62 585 

19 Sūkņu stacija, CSP Ganību iela 58a 18 979 

20 CSP ēka Kameņu iela  4 178 

21 Sūkņu stacija, CSP Mātera iela 22a 2 162 

22 Sūkņu stacija, CSP Pētera iela 9 43 112 

23 Katlu māja Ganību iela 71 71 642 

24 Katlu māja Neretas iela 10a 15 708 

25 Katlu māja Aviācijas iela 47 49 624 

26 Pārsūknēšanas stacija Palīdzības iela 1a 40 591 

Kopa: 375 533 
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