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Par iepirkuma procedūras  

“Par dabasgāzes piegādi” (ID Nr.RS/2020/17) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par 

nolikumā ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums: 

Lūgums izslēgt Līguma 5.5. un 5.6.punktu, jo tirgotājs nav atbildīgs nedz par dabasgāzes piegādi, 

nedz par piegādātās dabasgāzes kvalitāti. Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 78.punktu, sadales sistēmas operators 

nodrošina nepārtrauktu dabasgāzes piegādi līdz lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas piederības 

robežai atļautās maksimālās slodzes robežās. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 80.punktu, sadales 

sistēmas operators ir atbildīgs par piegādājamās dabasgāzes kvalitātes parametru atbilstības 

kontroli šo noteikumu pielikumā norādīto pieļaujamo vērtību robežām.  

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka tā Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt grozījumus iepirkuma 

procedūras nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 5.5.punktā un 5.6.punktā, tos izsakot šādās 

redakcijās: 

 

“5.5. Ja Tirgotājs savas vainas dēļ kavē dabasgāzes piegādi (t.sk. tā tiek piegādāta Līguma 

noteikumiem neatbilstošā piegādes apjomā), tad Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Tirgotāja 

līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējā kavētā vai neatbilstošā  piegādes apjoma 

summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.” 

 

“5.6. Ja Tirgotājs savas vainas dēļ piegādā Lietotājam Līguma un normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošas kvalitātes dabasgāzi, ko apliecina neatkarīga eksperta slēdziens, Piegādātājs apņemas 

samaksāt Lietotājam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simts euro un 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma 

gadījumu.” 

 

Jautājums: 

Lūdzam Līguma 9.punktu papildināt ar apakšpunktiem šādā redakcijā: 

“9.10. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot dabasgāzi Lietotājam un izbeigt Līgumu šādos 

gadījumos:  

9.10.1. ja Lietotājs ir kavējis ikmēneša maksājumus par vismaz 5 (piecām) dienām, un šāda saistību 

neizpilde turpinās 10 (desmit) dienas pēc tam, Tirgotājs par to ir rakstiski brīdinājis Lietotāju; 
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9.10.2. ja Tirgotājs no sistēmas operatora saņem informāciju par Lietotāja tirgotāja maiņu. Šādos 

gadījumos Tirgotājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu Lietotājam nesūta.” 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka tā Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt grozījumus iepirkuma 

procedūras nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts”, papildinot to ar 9.10.punktu šādā redakcijā: 

 

“9.10. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot dabasgāzi Lietotājam un izbeigt Līgumu,  ja Lietotājs 

ir kavējis ikmēneša maksājumus par vismaz 5 (piecām) dienām, un šāda saistību neizpilde turpinās 

10 (desmit) dienas pēc tam, Tirgotājs par to ir rakstiski brīdinājis Lietotāju. 

 

Pasūtītājs informē, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma normām un 

Pasūtītāja iekšējiem iepirkuma noteikumiem, kā arī ņemot vērā nepieciešamos dabasgāzes apjomus, 

Pasūtītājs dabasgāzes tirgotāju noskaidro, organizējot iepirkuma procedūru. Attiecīgi, nav iespējama 

situācija, kad Pasūtītājs esoša līguma par dabasgāzes iegādi ietvaros, varētu nomainīt dabasgāzes 

tirgotāju.  

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja     K.Meiberga 
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