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I. Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītājs: SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”
Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese: Strēlnieku iela 4k2, Rīga, LV – 1010
Reģistrācijas Nr. 40003386183
PVN reģ.Nr. :LV40003386183
AS “Swedbank”, kods HABALV22
Norēķinu konts: LV09HABA000140J039336
1.1.2. Iepirkumu „Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”” Publisko iepirkumu
likuma 9. panta kārtībā organizē komisija, kas apstiprināta ar SIA “Rīgas Juridiskā augstskola” valdes
priekšsēdētāja 2017. gada 19.decembra rīkojumu Nr. 2.7.4./08/17.
1.1.3. Iepirkumu izsludina tā organizētājs (turpmāk – Pasūtītājs), ievietojot paziņojumu IUB mājas lapā
un SIA “Rīgas Juridiskā augstskola” mājas lapā www.rgsl.lv .
1.4. Piedalīšanās iepirkumā ir Piegādātāju (fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā), kas attiecīgi piedāvā piegādāt elektroenerģiju, brīvas gribas izpausme.
1.1.5. Visi Pretendenti (piegādātāji, kuri ir iesnieguši piedāvājumu) iepirkumā piedalās ar vienādiem
noteikumiem.
1.2. Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs
„Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola””
Iepirkuma identifikācijas Nr. RJA2019/1
1.3. Kontaktpersonas:


SIA “Rīgas Juridiskā augstskola” iepirkumu speciālists Imants Jevdokimovs; e-pasts:
imants.jevdokimovs@rgsl.edu.lv, tālrunis 67039332.

1.4. Iepirkuma procedūra
Iepirkums atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībai.
1.5. Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un
ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu
vai elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā
augstskola””, identifikācijas Nr. RJA2019/1 komisijai.
1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā,
prasīt paskaidrojumus par Nolikumu. Šie pieprasījumi iesniedzami elektroniski uz e-pasta adresi
imants.jevdokimovs@rgsl.edu.lv.
1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumam
“Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola””, identifikācijas Nr. RJA2019/1.
1.5.4. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par iepirkumu vai
Nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā un ne vēlāk kā 3
(trīs) dienas pirms Nolikuma 1.7.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,
sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) publicē skolas
portālā www.rgsl.lv „Publiskie iepirkumi” sadaļā.
1.6. Iespējas saņemt iepirkuma Nolikumu un iepazīties ar to
1.6.1. Pasūtītājs iepirkuma Nolikumu publicē portālā www.rgsl.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.6.2. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši Nolikumu, kad tas publicēts portālā
www.rgsl.lv.
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 SIA “Rīgas
Juridiskā augstskola”, 5. stāvā lietvedībā, Strēlnieku ielā 4k2, Rīgā, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 08.
februārim plkst. 12.00.
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1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.9. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz
personīgi vai nosūta to pa pastu kā ierakstītu sūtījumu SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”, Strēlnieku
iela 4k2, Rīga, LV-1010. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā Nolikumā punktā norādītajā adresē
līdz 1.7.1. punktā minētajam termiņam.
1.7.3. Piedāvājums netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam, ja piedāvājums tieks iesniegts
pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.4. Nenozīmīga kļūda vai nepilnība noformējuma atbilstoši 1.9.2. punkta prasībām, nedrīkstētu
būt par iemeslu piedāvājuma nepieņemšanai.
1.7.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas
numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par
pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām 1.9.1. un 1.9.2. punktā minētajām prasībām.
1.7.6. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma 1.7.1. punktā, jebkurš
Pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, ierodoties personīgi piedāvājumu glabāšanas
vietā SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”, 5. stāvā lietvedībā, Strēlnieku ielā 4k2, Rīgā.
1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”, 5. stāvā lietvedībā,
Strēlnieku ielā 4k2, Rīgā, 2019.gada 08.februārī plkst. 12.00.
1.8.2. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.
1.8.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas
secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Iepirkuma
komisijas locekļi un priekšsēdētājs paraksta iesniegtos Finanšu piedāvājumus.
1.8.4. Pēc piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.
1.9. Piedāvājuma noformējuma prasības
1.9.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
1.9.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:


pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;



pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; tālruņa un faksa numurs; e-pasta un vispārējā
interneta adrese (URL), ja tāda eksistē; kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, epasta adrese;



norāde ”PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM “ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA “RĪGAS
JURIDISKĀ AUGSTSKOLA””, IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS RJA2019/1”;



norāde „NEATVĒRT PIRMS PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMES”.

1.9.3. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie
informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas
personas (pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija) apliecināts tulkojums
latviešu valodā.
Pretendenta apliecinājums nozīmē:
 uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;
 Pretendenta vadītāja vai piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata
nosaukums (ietverot pretendenta nosaukumu), pašrocīgs personiskais paraksts un paraksta
atšifrējums;
 apliecinājuma vietas nosaukums un datums;
1.9.4. Piedāvājumā jāietver:
1.9.4.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā un vispārēja informācija,
atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

sagatavoti
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1.9.4.2. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums
(atbilstoši Nolikuma 3.4. punktam);
1.9.4.3. Ja pieteikumu, Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus
paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls vai kopija.
1.9.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā.
1.9.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.3.punktā noteikto gadījumus, ir pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma prasībām.
1.9.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs
jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem,
noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.9.8. Piedāvājuma eksemplāram jābūt:


caurauklotam (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;



uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu,
kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā
pilnvarota persona;



ar secīgi numurētām lapām;



ar pievienotu satura rādītāju.

II. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola””,
identifikācijas Nr. RJA2019/1 atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.3).
2.1.2. CPV kods: 09310000-5
2.1.3. Iepirkuma priekšmets sastāv no vienas daļas.
2.2. Līguma priekšmeta piegādes vieta un laiks
SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”, Alberta iela 13, Rīgā.
Piegādes laiks:
1 variants - no 2019.gada 1.marta plkst. 00:00 līdz 2020.gada 29.februarim plkst 24:00;
2 variants - no 2019.gada 1.marta plkst. 00:00 līdz 2021.gada 28.februarim plkst 24:00.
III. Prasības Pretendentam un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzamie dokumenti
3.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā
3.1.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība, kura atbilst iepirkuma
Nolikumā izvirzītajām prasībām.
3.1.2. Pasūtītājs izslēgs no dalības iepirkumā Pretendentus, uz kuriem attiecas Publisko iepirkumu
likuma 9.panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi:
3.1.2.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kas
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta
vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tiek likvidēts;
3.1.2.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3.1.3. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs PIL
9.panta devitajā daļā noteiktajā kārtībā pārbaudīs Nolikuma 3.1.2.punktā minētos izslēgšanas
nosacījumus:
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3.1.3.1. Izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
iegūst informāciju:
- par 3.1.2.punkta 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,
- par 3.1.2.punkta 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas
pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas
pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.
3.1.3.2. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas
iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas
3.1.2. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par
10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanai vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības
iepirkumā.
3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.3. Pretendentu atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu Pretendentu
Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību Nolikuma prasībām, Pretendentam un
Pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, jāiesniedz šādi
pretendentu atlases dokumenti, kas apliecina to kompetenci vai atbilstību Nolikumā izvirzītajām
prasībām:
3.3.1.

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt
elektroenerģijas pārdošanu saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām,ka tā atbilst iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,, ko paraksta pretendenta paraksttiesīgā
pesona. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un
amats). Pieteikumu dalībai iepirkumā un vispārējo informāciju par pretendentu sagatavo
atbilstoši pievienotajai formai (skatīt šī Nolikuma 1. pielikumu).niecībai Latvijas
Republikas teritorijā kopija.

3.4. Prasības Finanšu piedāvājumam
3.4.1.Pretendenta
3. pielikuma.

finanšu

piedāvājumam

jābūt

noformētam

atbilstoši

Nolikuma

3.4.2. Finanšu piedāvājuma cenām jābūt izteiktām euro, bez pievienotās vērības nodokļa, ietverot
visus spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un ar līguma izpildi
saistītos izdevumus.
3.4.3. Cenā nav iekļautas sadales tīkla un pārvades izmaksas, obligātā ieirkuma komponentes,
pievienotas vērtības nodoklis, kas ir vienādi visiem elektroenerģijas lietotājiem neatkarīgi no
elektroenerģijas pārdēvēja.
3.4.3. Finanšu piedāvājumam klāt jābūt Līguma projektam.
Uz finanšu piedāvājuma jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstam.
IV. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un Pretendenta izvēles nosacījumi
4.1. Vērtēšanas kārtība
4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un
noteiktajām kvalifikācijas prasībām – Nolikuma 3.1. – 3.4. punkts), finanšu piedāvājumu
atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –
piedāvājums ar viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu), iepirkuma
komisija veic slēgtā sēdē.
4.1.2. Gadījumā, ja:


Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto
informāciju, vai



piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā noteiktajai prasībai.
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iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās
dalības atklātā iepirkumā.
4.2. Lēmuma publicēšana, Pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līguma
noslēgšana
4.2.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu vai ar
vairākiem pretendentiem.
4.2.2. Iepirkuma komisija ne vēlāk, kā 10 (desmit) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē
informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
4.2.3. Iepirkuma komisija ne vēlāk, ka 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē
visus Pretendentus par pieņemto lēmumu.
V. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
5.1. Iepirkuma komisijas tiesības
5.1.1. Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu.
5.1.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai
citos publiski pieejamos avotos (tai skaitā, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devitās
daļas regulējumam).
5.1.3. Pasūtītājs atsaucoties uz objektīviem apstākļiem, var pārtraukt iepirkumu un izsludināt jaunu, ja
nepieciešams.
5.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
5.2.1. Izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību Nolikuma prasībām.
5.2.2. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
5.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
5.2.4. Rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.
VI. Pretendenta tiesības un pienākumi
6.1. Pretendenta tiesības
6.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
6.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
6.1.3. Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizkārums, ir
tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta
astoņpadsmitās daļas noteikumiem.
6.2. Pretendenta pienākumi
6.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
6.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
6.2.3. Lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai
iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt Nolikuma 1.5.4. punktā norādītajā termiņā.
6.2.4. Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
6.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
VII Tiesību akti
Iepirkums notiek saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” (spēkā ar 01.03.2017), Ministru
kabineta 01.03.2017. noteikumiem Nr.103 „Publisko iepirkumu paziņojumu saturu un to
sagatavošanas kārtībā”, kā arī šo Nolikumu.
.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

J.Ikstens
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Iepirkuma „Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”
identifikācijas Nr. RJA2019/1, nolikums

1.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas Nr. RJA2019/1, Nolikumam
Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ UN VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Pasūtītājs: SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”
Iepirkuma Nr. RJA2019/1

___________________
vietas nosaukums /datums

Iepazinušies ar iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”” id. Nr.
RJA2019/1 nolikumu, piedāvājam piegādāt preci saskaņā ar nolikuma prasībām, piekrītot visiem
iepirkuma noteikumiem.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
 mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
 esam iepazinušies ar visiem iepirkuma nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem,
grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un
prasības;
 uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta piektās daļas nosacījumi:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība pa tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
1.
Pretendenta nosaukums:
2
Reģistrācijas numurs:
3.
Juridiskā adrese:
4.
Pasta adrese:
5.
Tālruņa numurs:
6.
Faksa numurs:
7.
E-pasta adrese:
8.
Vispārējā interneta adrese (URL):
9.
Kontaktpersona:
10. E-pasta adrese:
11. Tālruņa numurs:
12. Faksa numurs:
13. Finanšu rekvizīti:
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
/pretendenta nosaukums/

/pretendenta vai tā pilnvarotās personas
amats, paraksts/
Paraksta atšifrējums
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Iepirkuma „Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”
identifikācijas Nr. RJA2019/1, nolikums

2.pielikums
Iepirkuma identifikācijas Nr. RJA2019/1, Nolikumam

Tehniskā specifikācija
Iepirkumam “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola””

Adrese

Alberta iela,13, Rīga

Vidējais elektroenerģijas patēriņš
mēnesī (kWh)
Viena laika zona
Elektroenerģijas uzskaites ierīču datu nolasīšanas
veids
Norēķinu periods:
Rēķina izrakstīšanas termiņš

30 000

Katru dienu 24 stundas diennaktī
Automatizētā elektroenerģijas uzskaites
sistēma
15 dienas pēc rēķina izrakstīšanas
līdz 10 (desmitajai) dienasi no norēķinu
perioda beigām
Norēķinu veids
pāskaitījums uz tirgotāja bankas kontu
Nokavējuma procenti par norēķinu termiņa
0,05% no pamatparāda par katru kavējuma
kavēšanu
dienu, bet nepārsniedzot 10% no
pamatparāda summas
Rēķina izesniegšanas veids
pa e-pastu (office@rgsl.edu.lv;
inga.ugaine@rgsl.edu.lv
Tālruņu numuri
67039230, 67039332
Pretendentam ir noslēgts līgums ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas
pasūtītāja elektroietaises.
Pretendents nodrošina elektroenerģijas piegādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
Pretendents informē sistēmas operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pasūtītāja elektroietaises ir pieslēgtas AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmai.
Skaitītāju nolasīšanas veids: skaitītāju rādījumi tiek iegūti automātiski.
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Iepirkuma „Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola”
identifikācijas Nr. RJA2019/1, nolikums

3.pielikums
Iepirkuma identifikācijas Nr. RJA2019/1 Nolikumam
Iepirkuma komisijai
Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas
Rīgā, 2019. gada __._________
Finanšu piedāvājums
Iepirkumam “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Juridiskā augstskola””
1 variants - no 2019.gada 1.marta plkst. 00:00 līdz 2020.gada 29.februārim plkst 24:00
Vidējais elektroenerģijas
patēriņš (kWh) mēnesī

Cena* par 1 mērvienību EUR (kWh)
bez PVN

Prognozējamā summa
(EUR) bez PVN par 12
mēnešiem

30 000
Kopā:
PVN ______%
Kopā ar PVN _____%

2 variants - no 2019.gada 1.marta plkst. 00:00 līdz 2021.gada 28. februārim plkst 24:00.
Vidējais elektroenerģijas
patēriņš (kWh) mēnesī

Cena* par 1 mērvienību EUR (kWh)
bez PVN

Prognozējamā summa
(EUR) bez PVN par 24
mēnešiem

30 000
Kopā:
PVN ______%
Kopā ar PVN _____%
* - piedāvājumā norādītajā cenā tiek ietvertas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas,
atlaides un piemaksas, balansēšanas pakalpojumu izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās
vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus
cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

/pretendenta nosaukums/

/vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/
Paraksta atšifrējums
.
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