
 
 

 Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2020.gada 1.jūnija  

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Iepirkuma procedūras 

“Par dabasgāzes piegādi” 

Identifikācijas Nr.RS/2020/17 

NOLIKUMĀ 

 

 

 

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Par dabasgāzes piegādi” (iepirkuma identifikācijas 

Nr.RS/2020/17) Iepirkuma komisijas 2020.gada 1.jūnija lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras 

“Par dabasgāzes piegādi” (Identifikācijas Nr.RS/2020/17) nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus 

grozījumus: 

 

1. Visā nolikuma tekstā skaitļus un vārdus „2020.gada 12.jūnijs plkst. 12:00” attiecīgajā 

locījumā aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „2020.gada 13.jūnijs plkst. 10:00” attiecīgajā 

locījumā. 

 

2. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikuma “Par dabasgāzes piegādi” nolikuma 

1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 6.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

 

“6. Par dabasgāzes piegādes pārtraukumu sakarā ar plānotu dabasgāzes sistēmu 

atvienošanu Piegādātājs, ja šāda informācija ir tā rīcībā, elektroniski nosūta paziņojumu 

Pasūtītājam uz Iepirkuma līgumā norādīto kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi, 

brīdina Lietotāju ne vēlāk kā 5 darba dienas iepriekš.” 

 

3. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 

4.4.5.punktā, un izteikt to šādā redakcijā: 

 

“4.4.5. saņemt no Tirgotāja tā rīcībā esošo informāciju par dabasgāzes piegādes 

pārtraukumiem un iespējamo dabasgāzes piegādes atjaunošanas laiku.” 

 

4. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 

2.4.punktā, to izsakot šādā redakcijā: 

 

“2.4. Lietotājam ir pienākums ievērot Gazificētajos objektos atļauto maksimālo slodzi. Ja 

Lietotājs un sadales sistēmas operators ir vienojušies par atļautās maksimālās slodzes 
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palielināšanu vai samazināšanu gazificētajā objektā, sadales sistēmas operators informē 

tirgotāju par atļautās slodzes izmaiņām.” 

 

5. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 

3.7.punktā, to izsakot šādā redakcijā: 

 

“3.7. Ja Lietotājs normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā 

neiesniedz informāciju par faktiski saņemto dabasgāzi, sadales sistēmas operators aprēķina 

izlietotās dabasgāzes daudzumu sadales sistēmas operatora tīmekļa vietnē publicētajā 

sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtībā paredzētajā kārtībā.” 

 

6. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikuma 4.pielikumā “Līguma projekts”, no tā 

izslēdzot 3.7.1.punktu un 3.7.2.punktu. 

 

7. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 

5.5.punktā, to izsakot šādā redakcijā: 

 

“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.” 

 

8. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 

5.6.punktā, to izsakot šādā redakcijā: 

 

“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.” 

 

9. 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.” 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      K.Meiberga 

 

 

 

 

 

 


