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Par iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde SIA “ALAAS” vajadzībām” instrukciju
SIA „ALAAS” iepirkumu komisija 2016.gada 2.jūnijā saņēma ___ vēstuli nr. ___ “Par
iepirkumu ID Nr. SIA ALAAS 2016/4 nolikumu”, kurā izteikts lūgums precizēt vai papildināt
iepirkuma instrukciju.
1. Pretendenta norādījums:
“Ir nepieciešams precizēt Līguma projekta 2.2.punktu, jo elektroenerģijas tirgotājs saskaņā ar
elektroenerģijas tirdzniecību regulējošajiem tiesību aktiem veic elektroenerģijas pārdošanu, savukārt
elektroenerģiju piegādā sistēmas operators.”
SIA “ALAAS” atbilde:
“Līguma projekta 2.1.punkts nosaka, ka TIRGOTĀJS pārdod, bet LIETOTĀJS pērk
elektroenerģiju, savukārt secīgi Līguma projekta 2.2.punktā ir uzskaitītas darbības, ko ietver
elektroenerģijas tirdzniecība.
Uzskatām, ka Līguma projekta 2.2.punkts nav precizējams.”
2. Pretendenta norādījumi:
“Līguma projekta 5.3.2.punktā norādītā parāda saistību maksājumu kārtība ir precizējama,
ņemot vērā Civillikuma 1843.panta noteikumiem.”
SIA “ALAAS” atbilde:
“Līguma projekts paredz līgumsodu par maksājumu kavējumu un citi kavējuma procenti
netiek paredzēti, līdz ar to uzskatām, ka Līguma projekta 5.3.2.punkts nav grozāms un atbilst
Civillikuma 1843.punktam.”
3. Pretendenta lūgums:
1. Līguma 3.sadaļu papildināt ar jaunu punktu – “Maksa par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu
tiek noteikta izrakstītajos rēķinos norādītās maksas par elektroenerģiju 1 (viena) mēneša
vidējā maksājuma apmērā, kurš sareizināts ar skaitli 1/6 (viena sestā daļa) un ar pilnu mēnešu
skaitu no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības beigām.
Maksu aprēķina sekojoši:
Maksa = Rēķ. (vid.) x 1/6 x Mēn. skats, kur:
Rēķ. (vid.) – 1 (viena) mēneša vidējais maksājums par elektroenerģiju;

Mēn. skaits – pilnu mēnešu skaits no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz
elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām.”
SIA “ALAAS” atbilde:
“Izskatot minēto lūgumu, uzskatām, ka tas nav atbalstāms un Līguma projekts nav grozāms.”
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