Elektroenerģijas tirdzniecības līgums Nr. ______________________
Rīgā,

2018.gada ___.____________

PIRCĒJS
Uzņēmuma nosaukums: VAS “Latvijas Jūras administrācija”
Reģistrācijas Nr. 40003022705
Uzņēmuma juridiskā adrese, pasta indekss: Trijādības 5, Rīga LV-1048, Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
e-pasts
Tālruņa Nr.
________________
___________
__________
Kontaktpersonas norēķiniem vārds, uzvārds
e-pasts
Tālruņa Nr.
________________
__________
__________
e-pasts rēķiniem
lja@lja.lv
Uzņēmuma pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksttiesību apliecinošs dokuments
Jānis Krastiņš, valdes priekšsēdētājs un Artūrs Brokovskis-Vaivods, valdes loceklis, statūti
PĀRDEVĒJS
Uzņēmuma nosaukums: SIA “AJ Power”
Reģistrācijas Nr. 40103780693
Uzņēmuma juridiskā adrese, pasta indekss: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats
e-pasts
Tālruņa Nr.
_____________________
______________
______________
Uzņēmuma pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksttiesību apliecinošs dokuments
_____________________
Līguma priekšmets
Pamatojoties uz Pircēja organizētā iepirkuma ar identifikācijas Nr. JA 2018/05 MIE rezultātiem Pārdevējs pārdod elektroenerģiju un
nodrošina balansēšanas pakalpojumu Pircējam un Pircējs iepērk elektroenerģiju no Pārdevēja atbilstoši šī līguma (Līgums) noteikumiem.
1. Pamatnoteikumi
1.1. Norēķinu valūta
EUR
1.2. Produkta nosaukums
Fiksēta cena
1.3. Elektroenerģijas cenas spēkā esamības periods:
01.12.2018-30.11.2021
1.4. Elektroenerģijas cena (bez PVN)
0.04792 EUR/kWh viena laika zonā visu diennakti
1.5. Elektroenerģiju patērējošie objekti
Visi Pircēja pieslēguma punkti saskaņā ar Sadales sistēmas operatora datiem
1.6. Elektroenerģijas tirdzniecības periods:
01.12.2018-30.11.2021 vai līdz kopējai
līgumsummai EUR 41 999,00.
1.7. Rēķinu apmaksas termiņš:
Līdz norēķinu periodam sekojošā mēneša 20.datumam
1.8. Nokavējuma procenti par maksājumu
0.15% (nulle komats piecpadsmit procenti) dienā
kavējumu:
1.9. Maksa par līguma pirmstermiņa
Maksa = Rēķ.Vid./ETP*Mēn.sk., bet ne mazāk kā 25% no Rēķ.Vid.
izbeigšanu:
Rēķ.Vid. – 1 (viena) mēneša vidējais maksājums par elektroenerģiju
ETP – elektroenerģijas tirdzniecības periods izteikts pilnos kalendārajos mēnešos
Mēn.sk. – elektroenerģijas tirdzniecības periodā atlikušo kalendāro mēnešu skaits
2. Īpašie noteikumi
2.1. Rēķins ietver norēķinu ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma
komponentēm.
Citi noteikumi
Šis Līgums ir sastādīts divos (2) vienādos eksemplāros, pa vienam Līguma eksemplāram Pircējam un Pārdevējam.
Noslēdzot šo Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma Elektroenerģijas tirdzniecības noteikumiem, sapratušas tos un atzīst
par saistošiem kā neatņemamu Līguma sastāvdaļu, ciktāl tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem
Pircējs
Jānis Krastiņš, valdes priekšsēdētājs

Pārdevējs
Artūrs Brokovskis-Vaivods, valdes loceklis

_________________________

Paraksts

Paraksts

Datums

Datums

Elektroenerģijas tirdzniecības noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Pircējs un Pārdevējs (katra atsevišķi ņemot Puse un kopā Puses) vienojas,
ka šie Noteikumi papildina un paskaidro Līguma noteikumus. Ja Līgumā
paredzētie noteikumi ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, Līguma noteikumi ir
noteicošie.
1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu
iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas
tirdzniecību. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas Pārvadi
un Sadali.
1.3. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk par Elektroenerģijas cenu neierobežotu
aktīvās elektroenerģijas apjomu.
1.4. Elektroenerģijas cena neietver Obligātā iepirkuma komponentes un
Sistēmas pakalpojumu tarifus, ko Pircējs apmaksā papildus saskaņā ar
Sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem.
1.5. Elektroenerģijas cenā ir ietverti visi tiesību aktos noteiktie nodokļi, tai
skaitā Elektroenerģijas nodoklis, un nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli. Elektroenerģijas nodoklis Līgumā noteiktajās cenās ir iecenots
atbilstoši spēkā esošajai Elektroenerģijas nodokļa likmei Līguma slēgšanas
brīdī. Līdz ar izmaiņām Elektroenerģijas nodokļa likmē un citu cenā ietverto
nodokļu, nodevu likmēs un/vai jaunu nodokļu vai nodevu, kas tiek piemērotas
elektroenerģijas tirdzniecībai, ieviešanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, Pārdevējam ir tiesības veikt identiskas izmaiņas Līgumā noteiktās
elektroenerģijas cenā.
1.6. Visa Līgumā paredzētā korespondence (paziņojumi, piekrišanas,
apstiprinājumi utt.) uzskatāma par iesniegtu saskaņā ar Līgumu, ja tā nosūtīta
otrai Pusei rakstveidā vai elektroniski, izmantojot Līgumā norādīto
kontaktinformāciju vai kontaktinformāciju, par kuru otrai Pusei paziņots
rakstveidā.
1.7. Puses informē viena otru par savu rekvizītu maiņu, kas nepieciešama
Līguma izpildei nosūtot informāciju uz Līgumā norādīto kontaktpersonu epasta adresēm ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no to maiņas.
2. Elektroenerģijas apjoma aprēķināšana un rēķinu apmaksas kārtība
2.1. Rēķins tiek sastādīts, pamatojoties uz Uzskaites punktos patērēto
elektroenerģijas apjomu, kura uzskaiti veic Sadales sistēmas operators, un uz
Līgumā noteikto Elektroenerģijas cenu.
2.2. Norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis. Pārdevējs iesniedz
Pircējam rēķinu par Pircēja patērēto elektroenerģiju, nosūtot to uz Pircēja
elektroniskā pasta adresi 10 (desmit) dienu laikā no norēķina perioda beigām.
Gadījumā, ja Tīkla operators ziņo par patērētās elektroenerģijas apjomu
korekcijām, tad koriģētais apjoms tiek iekļauts kārtējā rēķinā.
2.3. Rēķins uzskatāms par apmaksātu dienā, kad maksājums ir ieskaitīts
Pārdevēja norādītajā norēķinu kontā.
2.4. Rēķina apmaksa tiek veikta valūtā, kas ir norādīta Līgumā. Ja Pircējs
veicis maksājumu citā valūtā, kas ir atšķirīga no Līgumā norādītās, Pārdevējs
konvertē no Pircēja saņemto summu uz valūtu, kas ir norādīta Līgumā, pēc
Pārdevēja komercbankas noteiktā valūtas apmaiņas kursa maksājuma
saņemšanas dienā.
2.5. Ja Pircējs veic avansa maksājumu, Pārdevējs novirza avansa maksājumu
turpmāko Līgumā paredzēto maksājumu segšanai.
2.6. Ja Pircējs nav saņēmis rēķinu no Pārdevēja līdz 15. (piecpadsmitajai)
dienai no norēķinu perioda beigām, Pircējs par to nekavējoties paziņo
Pārdevējam. Ja Pārdevējs nesaņem šajā Noteikumu punktā minēto Pircēja
paziņojumu līdz 16. (sešpadsmitajai) dienai no norēķinu perioda beigām,
uzskatāms, ka Pircējs ir saņēmis rēķinu Līgumā noteiktajā termiņā.
2.7. Ja Pircējs nepiekrīt (pilnībā vai daļēji) Pārdevēja iesniegtajam rēķinam,
Pircējs rakstveidā informē par to Pārdevēju ne vēlāk kā piecu darba dienu
laikā no rēķina saņemšanas brīža, norādot paziņojumā arī nepiekrišanas
iemeslus. Šajā Noteikumu punktā minētā Pircēja paziņojuma iesniegšana
Pārdevējam neatbrīvo Pircēju no rēķina savlaicīgas apmaksas pienākuma.
2.8. Ja Pircējs nav Līgumā noteiktajā termiņā apmaksājis rēķinu, Pārdevējam
ir tiesības piemērot Pircējam Līguma Pamatnoteikumu 1.8. punktā norādītos
nokavējuma procentus. Šajā Noteikumu punktā noteikto nokavējuma
procentu summu Pircējs maksā Pārdevējam vienlaikus ar kārtējā rēķina
apmaksu.
2.9. Līguma ietvaros Pircēja veiktie maksājumi tiek vispirms novirzīti
Līgumā noteikto nokavējuma procentu dzēšanai to samaksas termiņa kārtībā.
2.10. Ja Pircējs kavē rēķina apmaksu vairāk kā 15 (piecpadsmit) dienas,
Pārdevējs, iesniedzot Pircējam paziņojumu piecas dienas iepriekš, var dot
rīkojumu Tīkla operatoram atslēgt Pircēju no elektroapgādes tīkla. Ja Pircējs
neveic rēķina apmaksu piecu dienu laikā no šajā Noteikumu punktā minētā
Pārdevēja paziņojuma saņemšanas, Tīkla operators uzsāk atslēgšanas
procedūru. Pēc tam, kad Pircējs ir izpildījis visas no Līguma izrietošas parāda
saistības (ieskaitot Līgumā noteiktā līgumsoda samaksu) un ziņojis par to
Pārdevējam, Pārdevējs vienas darba dienas laikā nosūta paziņojumu Tīkla

operatoram par atslēgšanas procedūras pārtraukšanu vai elektroenerģijas
piegādes atjaunošanu. Visas šajā punktā minētās darbības Tīkla operators veic
atbilstoši savām procedūrām.
2.11. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja avansa maksājumu 1
(viena) mēneša vidējā maksājuma apmērā šādos gadījumos:
2.11.1. ja Pircējs vairāk kā 10 dienas ir nokavējis Pārdevēja izrakstītā rēķina
apmaksu;
2.11.2. ja Pircējam tiesību aktos noteiktā kārtībā uzsākts Tiesiskās
aizsardzības process vai tas atzīts par maksātnespējīgu.
3. Līguma termiņš, grozījumi un izbeigšana
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. Pārdevējs uzsāk
elektroenerģijas pārdošanu Elektroenerģijas tirdzniecības perioda sākuma
datumā, plkst.00:00 un izbeidz elektroenerģijas pārdošanu Pircējam
Elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigu datumā (ieskaitot), plkst 24:00,
izņemot gadījumu, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem Līgums tiek izbeigts
pirms Elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām vai Elektroenerģijas
tirdzniecības periodos tiek pagarināts. Savukārt attiecībā uz Līgumā
noteiktajām maksājumu saistībām Līgums ir spēkā līdz šādu saistību pilnīgai
izpildei.
3.2. Visi Līguma un Noteikumu grozījumi ir spēka tikai tad, ja tie ir sagatavoti
rakstveidā un abas Puses tos ir parakstījušas.
3.3. Pircējs ir atbildīgs par spēkā esošu sistēmas pakalpojumu līgumu ar Tīkla
operatoru. Gadījumā, ja Pircējam nav spēkā vai arī tiek izbeigts Sistēmas
pakalpojumu līgums, Līgums tiek uzskatīts par Pircēja vienpusēji izbeigtu.
3.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to divdesmit vienu
dienu iepriekš rakstiski brīdinot Pārdevēju un samaksājot Līguma
Pamatnoteikumu 1.9. punktā noteikto Līguma pirmstermiņa izbeigšanas
maksu.
3.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā
informējot Pircēju vismaz divdesmit vienu dienu iepriekš, ja Pircējam ir
ierosināts Maksātnespējas vai Tiesiskās aizsardzības process, vai arī tas
atkārtoti kavē rēķinu samaksu.
3.6. Ņemot vērā, ka Elektroenerģijas cena Līguma darbības laikā ir noteikta
balstoties uz elektroenerģijas patēriņa objektu skaitu un patēriņa apjomu,
elektroenerģijas patēriņa objekti var tikt izslēgti no Līguma Pusēm par to
iepriekš rakstiski vienojoties.
4. Atbildība par saistību pārkāpumiem
4.1. Puses atbild par savu Līgumā noteikto saistību un pienākumu pienācīgu
izpildi un neizpildi, ieskaitot atbildību par to personu rīcību, kuras attiecīgā
Puse piesaista savu tiesību īstenošanai un savu saistību izpildē vai kuru rīcību
tā apstiprina.
4.2. Puse neatbild par savas no Līguma vai likuma izrietošās saistības vai
pienākuma pārkāpumu, ja Puse pieļāvusi šādu saistības pārkāpumu
nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par kuru iestāšanos tā ir informējusi (klāt
pievienojot dokumentus, kas apstiprina nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās faktu) otru Pusi trīs darba dienu laikā no nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās.
4.3. Ja Pircējs nepilda savas Līgumā noteiktās maksājumu saistības,
Pārdevējam ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem izpaust tos Pircēja
parāda piedziņas nolūkos pieaicinātām trešajām personām.
5. Konfidencialitāte
5.1. Līguma darbības laikā, kā arī pēc Līguma izbeigšanas, Pusēm nav tiesību
izpaust, kā arī ir pienākums savu iespēju robežās novērst tādas informācijas
izpaušanu trešajām personām, kura attiecīgajai Pusei ir kļuvusi zināma
saistībā ar Līguma noslēgšanu un/vai izpildi, ieskaitot datorprogrammas, datu
kopas, apstrādes algoritmus un ziņojumus, kas tika izmantoti Līguma izpildes
gaitā, izņemot, ja šādas informācijas izpaušanas pienākums neizriet no tiesību
aktiem, kā arī Noteikumu 4.3. punktā minētajos gadījumos.
6. Strīdu izšķiršana
Jebkādas domstarpības un strīdus, kas saistītas ar Līgumu vai izriet no tā,
izšķir Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem.

