IEPIRKUMA LĪGUMS
Pircēja Nr.722.1.12/3-86-12/18
Pārdevēja Nr. LG00240604
Par dabasgāzes tirdzniecību
Rīgā,

2018.gada 6.augustā

Latvijas Republikas Saeima (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000028300,
juridiskā adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811), kuras vārdā rīkojas Saeimas Administrācijas
ģenerālsekretāre [..], pamatojoties uz Saeimas Prezidija 2017. gada 22. jūnija lēmumu “Par
Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra apstiprināšanu” un Saeimas Prezidija 2015.gada
2.novembra lēmumu “Par atbildīgo amatpersonu attiecībā uz rīcību ar Saeimas mantu un
finanšu līdzekļiem”, (turpmāk – Pircējs), no vienas puses, un
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003000642,
juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV - 1009), kuru, pamatojoties uz 2018.gada 4.janvāra
komercpilnvaru Nr.7 pārstāv Tirdzniecības departamenta vadītājs [..] un 2017.gada
15.decembra komercpilnvaru Nr.393 pārstāv Tirdzniecības departamenta Korporatīvo klientu
apkalpošanas daļas vadītāja [..], (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, abas kopā turpmāk
sauktas Puses, katra atsevišķi Puse,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Saeimas iepirkuma “Dabasgāzes piegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. SAEIMA 2018/14) (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un Pārdevēja
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets un līgumcena
1.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk dabasgāzi patēriņam Pircēja īpašumā esošajos
gazificētajos objektos Jūras ielā 14, Jūrmalā un Jūras ielā 9/11, Jūrmalā, (turpmāk –
gazificētie objekti), saskaņā ar Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, šajā Līgumā, tā
1.pielikumā “Finanšu piedāvājums”, 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” un Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz
dabasgāzes tirdzniecību un lietošanu.
1.2. Līguma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” norādītie dabasgāzes apjomi ir Pircēja
prognoze, to iegāde netiek garantēta un tiem ir tikai informatīvs raksturs.
1.3. Pārdevēja gazificētajos objektos visa šī Līguma darbības ietvaros iegādātā dabasgāze
tiek izmantota tikai vienam mērķim – kā kurināmais.
1.4. Dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana notiek uz Pircēja gazificēto objektu dabasgāzes
apgādes sistēmas piederības robežas.
1.5. Pircējs ir tiesīgs iepirkt tādu dabasgāzes apjomu (daudzumu), kāds nepieciešams tā
gazificēto objektu darbības nodrošināšanai. Pircējam 12 mēnešu periodā piegādātais
faktiskais dabasgāzes apjoms var nesasniegt vai pārsniegt Līguma 2.pielikumā
“Tehniskā specifikācija” uzrādītos apjomus. Pārdevējam nav tiesību pieprasīt, lai
Pircējs Līguma darbības laikā 12 mēnešu periodā nopirktu un apmaksātu dabasgāzi
Līguma Pielikumā minētajā piegādes apjomā (daudzumā).
1.6. Pircējs Līguma darbības laikā pērk dabasgāzi par kopējo līgumcenu, kas nepārsniedz
EUR 41 999,00 bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). PVN tiks
aprēķināts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
apmērā.
1.7. Operatīvie sakari par dabasgāzes apgādes režīma regulēšanu tiek uzturēti ar sadales
sistēmas operatoru AS “Gaso” pa sadales sistēmas operatora avārijas dienesta tālruni:
114.
1.8. Puses Līguma izpildē ievēro Enerģētikas likuma, Ministru kabineta 2017. gada
7.februāra noteikumu Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un
citu saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
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2. Dabasgāzes cena un norēķinu kārtība
2.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk dabasgāzi par iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā
noteikto cenu, kas ir nemainīga visā Līguma darbības laikā (dabasgāzes tirdzniecības
periodā) 0.02046 EUR/kWh bez PVN, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 “Finanšu
piedāvājums”. Dabasgāzes cena ietver Līguma izpildei nepieciešamā balansēšanas
pakalpojuma izmaksas.
2.2. Dabasgāzes vienas vienības cenā (Līguma 2.1.punkts) nav ietvertas izmaksas par
dabasgāzes sadales, pārvades un uzglabāšanas pakalpojumiem, akcīzes nodoklis.
2.3. Maksu par Pircēja saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz
dabasgāzes patēriņu gazificētajos objektos un ņemot vērā spēkā esošajos normatīvajos
aktos apstiprinātos sistēmas pakalpojumu tarifus. Dabasgāzes uzglabāšanai tiek ņemts
vērā grupētās jaudas produktam atbilstošais tarifs. Informācija par spēkā esošajiem
tarifiem pieejama sistēmas operatoru tīmekļa vietnēs un Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas tīmekļa vietnē www.sprk.gov.lv.
2.4. Maksu par faktiski patērēto dabasgāzi Pārdevējs aprēķina, ņemot vērā sistēmas
operatora sniegtos aprēķinus par dabasgāzes patēriņu gazificētajos objektos un saskaņā
ar Līguma 2.1.punktā minēto dabasgāzes cenu. Pircēja patērēto dabasgāzes daudzumu
uzskaita kubikmetros (m3). Ja komercuzskaites mēraparātiem uzstādīti temperatūras
un spiediena korektori, uzskaites datus nosaka standarta apstākļos. Komercuzskaites
mēraparātu rādījumus Pircējs paziņo sadales sistēmas operatoram, ievērojot kārtību un
termiņus, kas noteikti sadales sistēmas operatora tīmekļa vietnē publicētajā Sadales
sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtībā. Pircēja norēķiniem ar Pārdevēju par
patērēto dabasgāzi, kā arī saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem sadales
sistēmas operators uzskaitīto dabasgāzes daudzumu pārrēķina kWh, izmantojot
pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētos datus par gāzes dienas dabasgāzes
vidējo svērto augstāko siltumspēju standartapstākļos.
2.5. Pircējs deleģē Pārdevēju norēķināties Pircēja vārdā ar sistēmas operatoru par tā
sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem. Maksu par sistēmas
pakalpojumiem Pārdevējs ietver Pircējam izrakstītajā rēķinā.
2.6. Katra mēneša sākumā, līdz 10.datumam, Pārdevējs iesniedz Pircējam rēķinu par
iepriekšējā mēneša faktiski patērēto dabasgāzes apjomu atbilstoši komercuzskaites
mēraparātu rādījumiem gazificētajos objektos. Pārdevējs vienā rēķinā ietver Līguma
2.3.punktā noteikto maksu par sistēmas pakalpojumiem un Līguma 2.4.punktā noteikto
maksu par dabasgāzi, un Pircējs nodrošina tā savlaicīgu apmaksu. Pārdevēja pienākums
ir nodrošināt norēķinu veikšanu ar sistēmas operatoru par tā sniegtajiem sistēmas
pakalpojumiem.
2.7. Pircējs rēķina apmaksu veic 15 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs iesniedzis
atbilstošu rēķinu par faktiski patērēto dabasgāzes apjomu iepriekšējā mēnesī, veicot
pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā norēķinu kontā. Par samaksas dienu uzskatāms
Valsts kases atzīmes datums Pircēja maksājuma uzdevumā.
2.8. Ja, izskatot iesniegto rēķinu, Pircējs konstatē nepilnības, Pircējs par konstatētajām
nepilnībām informē Pārdevēju un Pārdevējs 2 darbdienu laikā pēc rēķina precizēšanas
pieprasījuma saņemšanas no Pircēja iesniedz Pircējam precizētu rēķinu. Pircējs
pretenzijas par saņemto rēķinu var izteikt 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
2.9. Pārdevējs rēķinu Pircējam nosūta elektroniski uz e - pastu: saeima@saeima.lv, CC: [..]
no e-pasta: e-pakalpojumi@lg.lv. Ja rēķins tiek sagatavotas elektroniski uz rēķina
jānorāda atzīme „Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.
2.10. Pārdevējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par norēķinu periodā
piegādātās dabasgāzes apjomu kubikmetros objektos un nodrošina apjoma pārrēķinu
kWh, vienas vienības cenu dabasgāzei, sistēmas pakalpojumu cenu, kopējo
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maksājuma summu norēķinu periodam, Pircēja Līguma reģistrācijas Nr., Līguma
datumu.
2.11. Pircējs informē sadales sistēmas operatoru par patērēto dabasgāzi, ievērojot kārtību,
kāda paredzēta sadales sistēmas operatora tīmekļa vietnē www.gaso.lv publicētajā
Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtībā.
2.12. Ja Pircējs normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz
informāciju par faktiski saņemto dabasgāzi, aprēķins par patērēto dabasgāzi tiek veikts
atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 “Dabasgāzes
tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 132.punktā noteiktajam.
2.13. Pircējam Līguma darbības laikā nav pienākums apgūt visu Līguma 1.6. punktā
norādīto maksimālo līgumcenu.
3. Dabasgāzes apgādes sistēmas pakalpojumi
3.1. Pārdevējs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noslēdz un tie ir spēkā visu
Līguma darbības periodu nepieciešamos līgumus, kas saistīti ar sistēmas pakalpojumu
(dabasgāzes uzglabāšanas, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu) un balansēšanas
pakalpojuma nodrošināšanu Pircējam, kā arī ir pilnvarots saņemt no sistēmas operatora
(operatoriem) un sniegt sistēmas operatoram (operatoriem) visu Līguma izpildei
nepieciešamo informāciju.
3.2. Dabasgāzes piegādi Pircējam gazificētajos objektos līdz dabasgāzes apgādes sistēmas
piederības robežai atļautās maksimālās slodzes robežās nodrošina sadales sistēmas
operators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.3. Pircējam ir saistošas normatīvajos aktos paredzētās un sadales sistēmas operatora
izstrādātajā un tā tīmekļvietnē publicētajā Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas
kārtībā noteiktās dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanas un sistēmas pakalpojumu
izmantošanas prasības.
3.4. Pircējam ir pienākums nepārsniegt gazificētajā objektā atļauto maksimālo slodzi.
Atļautā maksimālā slodze var tikt palielināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Pārdevēja pienākumi:
4.1.1. nodrošināt dabasgāzes piegādi atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem,
Pircējam nepieciešamajā apjomā par Līgumā noteikto dabasgāzes cenu;
4.1.2. noslēgt līgumus par Līguma izpildei nepieciešamo sistēmas pakalpojumu
nodrošināšanu Pircējam un nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo
balansēšanas pakalpojumu;
4.1.3. sniegt Pircējam savlaicīgi informāciju par dabasgāzes piegādes pārtraukumiem un
iespējamo dabasgāzes piegādes atjaunošanas laiku, ja šāda informācija ir
Pārdevēja rīcībā;
4.1.4. informēt Pircēju, ja dabasgāzes piegādes izmaksas, neiekļaujot sistēmas
pakalpojumu izmaksas un akcīzes nodokli, sasniedz 40 000.00 EUR bez PVN;
4.1.5. Pārdevējam visā līguma darbības termiņa laikā jābūt reģistrētam Dabasgāzes
tirgotāju reģistrā;
4.1.6. Pārdevējam visā līguma darbības termiņa laikā jābūt spēkā esošam sadales
sistēmas pakalpojuma līgumam ar Sadales sistēmas operatoru un pārvades
sistēmas pakalpojuma līgumam ar Pārvades sistēmas operatoru.
4.2. Pircēja pienākumi:
4.2.1. pilnā apjomā Līguma 2.7.punktā noteiktajā termiņā apmaksāt Pārdevēja
izrakstītos rēķinus;
4.2.2. sniegt patiesu informāciju par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem;
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4.2.3. informēt Pārdevēju, ja līdz kārtējā mēneša 10. datumam nav saņemts rēķins par
iepriekšējā mēnesī patērēto dabasgāzi;
4.2.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā attiecīgās dienas laikā, kurā konstatēta neatbilstošas
kvalitātes dabasgāzes saņemšana, informēt par to sadales sistēmas operatoru vai
dabasgāzes Pārdevēju;
4.2.5. ievērot Pircēja gazificētajiem objektiem noteikto atļauto maksimālo slodzi;
4.2.6. sniegt Pārdevējam pieprasīto informāciju, lai Pārdevējs varētu netraucēti pildīt
tam normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus un īstenot paredzētās
tiesības;
4.2.7. gadījumā, ja gazificētā objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības tiek
nodotas citai personai, 3 darbadienu laikā no gazificētā objekta īpašuma,
valdījuma vai lietojuma tiesību maiņas paziņot sadales sistēmas operatoram par
šo faktu, nosūtot ar jauno dabasgāzes lietotāju saskaņotu komercuzskaites
mēraparāta rādījuma fiksācijas aktu, kā arī informēt Pārdevēju par nepieciešamību
grozīt Līgumu;
4.2.8. nodrošināt uzstādīto komercuzskaites mēraparātu un plombu saglabāšanu;
4.2.9. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā ziņot sadales sistēmas operatoram
par konstatētajiem komercuzskaites mēraparātu vai plombu bojājumiem;
4.2.10. izbeidzoties Līgumam, ievērojot Līguma 2.6. un 2.7.punktā noteikto kārtību, veikt
galīgo norēķinu par saņemto dabasgāzi, kā arī saņemtajiem sistēmas un citiem
pakalpojumiem.
4.3. Pircēja tiesības:
4.3.1. saņemt dabasgāzi atbilstoši Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu nosacījumiem;
4.3.2. saņemt dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumus Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4.3.3. saņemt no Pārdevēja Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteikto informāciju, kas saistīta ar dabasgāzes pārdošanu Pircējam;
4.3.4. saņemt savlaicīgi no Pārdevēja informāciju par dabasgāzes piegādes
pārtraukumiem un iespējamo dabasgāzes piegādes atjaunošanas laiku.
4.4. Pārdevēja tiesības:
4.4.1. saņemt samaksu par kvalitatīvu, Līguma nosacījumiem atbilstoši veiktu
dabasgāzes piegādi;
4.4.2. Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un
kārtībā lūgt sistēmas operatoram pārtraukt dabasgāzes piegādi Lietotāja
gazificētajos objektos;
4.4.3. pieprasīt Pircējam iesniegt dokumentus, kas apliecina gazificētā objekta
īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas viena otrai par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tās personāla darbības vai bezdarbības dēļ, tai skaitā rupjas
neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Par Līguma 2.7.punktā noteiktā rēķina apmaksas termiņa kavējumu Pircējs pēc
pārdevēja pieprasījuma maksā līgumsodu 0.15% apmērā no nesamaksātā rēķina
summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kavētā
maksājuma summas. Pārdevējs šajā punktā noteikto līgumsodu no Pircēja var prasīt, ja
Pārdevējs ir informējis Pircēju par rēķina apmaksas neveikšanu, bet Pircējs to nav
novērsis Pārdevēja noteiktajā termiņā.
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5.3.

5.4.

5.5.

Ja Pircējs sniedz nepatiesu informāciju par īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesībām
uz gazificēto objektu, tas sedz visus zaudējumus, kas nodarīti šādas informācijas
sniegšanas rezultātā.
Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējam nav iespējams pārdot dabasgāzi sakarā ar to, ka
sistēmas operators nesniedz Pircējam sistēmas pakalpojumus no Pārdevēja neatkarīgu
iemeslu dēļ.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes. Līgumsoda samaksa nav
uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

6. Strīdu izšķiršanas kārtība
Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma
darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams
atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Līguma spēkā stāšanās, grozīšana un darbības izbeigšana
7.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī un ir spēkā 36 mēnešus, t.i. līdz
2021.gada 31.augustam vai līdz līguma 1.6.punktā noteiktās līguma cenas
sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.
7.2. Līguma darbības laikā, Pusēm abpusēji vienojoties var tikt veikti Līguma grozījumi
šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
7.3. Jebkuri grozījumi Līgumā tiek noformēti rakstiski un abpusēji parakstīti. Rakstiski
noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
7.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un pieprasīt sadales sistēmas
operatoram pārtraukt dabasgāzes piegādi, rakstveidā brīdinot par to Pircēju vismaz 10
darbadienas iepriekš, ja Pircējs nav Līgumā noteiktajā termiņā apmaksājis vairāk nekā
vienu no Pārdevēja izrakstītajiem rēķiniem. Pārdevējs Līguma izbeigšanu šajā punktā
noteiktajā kārtībā var prasīt, ja Pārdevējs ir informējis Pircēju par rēķina apmaksas
neveikšanu, bet Pircējs nav novērsis šo pārkāpumu Pārdevēja noteiktajā termiņā.
7.5. Pārdevējs, rakstiski par to paziņojot Pircējam vismaz 10 darbdienas iepriekš, izbeidz
Līgumu tā daļā par kādu no Līguma 1.1.punktā minētajiem gazificētajiem objektiem,
ja ir kļuvis zināms, ka Pircējs ir zaudējis attiecīgā gazificētā objekta īpašuma, lietošanas
vai valdījuma tiesības.
7.6. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz 10 darbadienas iepriekš par to
rakstiski paziņojot Pārdevējam, gadījumos, ja:
7.6.1. Pārdevējs nepilda tam Līgumā noteiktās saistības vai pilda tās neatbilstoši Līguma
nosacījumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
7.6.2. Pircējs konstatē, ka Pārdevējam līguma izpildes laikā nav spēkā esoši 4.1.6.punktā
noteiktie līgumi, vai tas ir izslēgts no līguma 4.1.5.punktā minētā reģistra.
7.6.3. Tiek pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process, vai tiek uzsākts Pārdevēja
likvidācijas process;
7.6.4. Līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu;
7.6.5. Līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajiem noteikumiem,
vai ir mainīti būtiski iepirkuma dokumentos iekļautie iepirkuma līguma nosacījumi;
7.6.6. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī Pārdevējs bija atbilstošs
kādam no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas
gadījumiem un bija izslēdzams no iepirkuma;
7.6.7. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām Pircējam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā
par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un šajā likumā
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paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības
darbību 258.pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.
7.7. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu arī cita iemesla dēļ.
7.8. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas
radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
8. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība
8.1. Pārdevējs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pircēju veikt apakšuzņēmēju
nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
8.2. Pircējs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem:
8.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
8.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas
kvalifikācijas, uz kādu Pārdevējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā
daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.2.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem.
8.3. Pircējs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās
tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pircējs piemēro Publisko iepirkumu
likuma 9.panta noteikumus.
8.5. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba
dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai.
9. Nepārvaramā vara
9.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
9.2. Līguma ietvaros par nepārvaramu varu tiek uzskatīta jebkāda neparedzama ārkārtas
situācija vai notikums, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas
rīcības dēļ vai kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem
pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības
pasākumus.
9.3. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros netiks uzskatīti iekārtu vai materiālu defekti vai
to piegādes kavējumi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).
9.4. Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, par to paziņo otrai Pusei. Pretējā
gadījumā Pusei nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz
atbrīvošanas no atbildības pamatu.
9.5. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš
automātiski tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu
darbības laiku.
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9.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Puse, kura nevar izpildīt Līgumā
noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu
dokumentu, ja tāds tiek izdots.
9.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 1 mēnesi, tad jebkurai Pusei ir tiesības
vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu.
10. Konfidencialitāte
10.1. Puses apņemas neizpaust informāciju trešajām personām, kas iegūta no otras Puses
Līguma darbības laikā (turpmāk – konfidenciāla informācija). Par konfidenciālu
informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija un dati, kas saistīti
ar Līguma izpildi, tai skaitā fizisko personu dati, komerciāla, lietišķa, finanšu
rakstura informācija, vai tehniska informācija un dati jebkurā formā, tai skaitā rakstiskā, mutiskā, elektroniskā formā, kuru Puses ir apzīmējušas, kā neizpaužamu,
vai tās aizsardzība izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
10.2. Konfidenciāla informācija var tikt izpausta trešajām personām vienīgi Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un
kārtībā, kā arī gadījumos, ja šī informācija ir bijusi publiski zināma pirms Līguma
noslēgšanas, kļuvusi publiski zināma Līguma darbības laikā vai pēc Līguma
izbeigšanās.
10.3. Puses apliecina, ka no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tās apstrādās tikai
Līguma saistību izpildes mērķim, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo fizisko
personu datu aizsardzības un citu normatīvo aktu prasības, kā arī veicot atbilstošus
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta atbilstoša fizisko
personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un
pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.
10.4. Puses nodrošina, ka to darbinieki un piesaistītie darbu veicēji, kā arī Līguma izpildē
piesaistītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti), to darbinieki un to piesaistītie
darbu veicēji ievēro konfidencialitātes, tai skaitā fizisko personu datu aizsardzības
saistības vismaz tādā apmērā kā minēts šajā Līgumā.
10.5. Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī Līguma izpildes laikā pieprasīt informāciju un
pierādījumus, kas apliecina Līgumā noteikto pienākumu izpildi attiecībā uz
konfidenciālas informācijas, t.sk. fizisko personu datu aizsardzības prasību izpildi.
Pēc Pušu no Līguma izrietošo visu saistību izbeigšanās, tās dzēš nodotos fizisko
personu datus, ja vien Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti neparedz datu
saglabāšanu. Informācija par personas datu apstrādi Saeimā ir pieejama Saeimas
mājaslapā www.saeima.lv sadaļā “Datu apstrāde”.
10.6. Līguma 10. punktā noteiktais informācijas neizpaužamības pienākums ir spēkā
neierobežotu laiku un ir spēkā arī tad, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma vai
ja Līgums tiek izbeigts citādi
11. Citi noteikumi
11.1. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
11.2. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas
Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
11.3. Puses rakstveidā paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses
un bankas rekvizītu maiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu veikšanas dienas.
Atsevišķi Līguma grozījumi par to netiek veikti. Savukārt par tās reorganizāciju vai
likvidāciju Puse informē otru Pusi, kad pieņemts lēmums uzsākt reorganizācijas vai
likvidācijas procesu.
11.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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11.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir Saeimas
Administrācijas Ekspluatācijas nodaļas vadītājs [..].
11.6. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir Korporatīvo
klientu apkalpošanas daļas pārdošanas projektu vadītāja [..].
11.7. Pušu kontaktpersonas uztur sakarus savā starpā, kā arī ir atbildīgas par Līguma
izpildes uzraudzīšanu un kontroli, tai skaitā, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un
pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
11.8. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek nomainīta Puses kontaktpersona, par to
rakstiski tiek informēta otras Puses kontaktpersona. Atsevišķi Līguma grozījumi par
to netiek veikti.
11.9. Līgums sagatavots un parakstīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā uz
desmit lapām, ieskatot Līguma pielikumus. Līgumam ir divi pielikumi – 1.pielikums
“Finanšu piedāvājums” un 2.pielikums “Tehniskā specifikācija”, abi kopā uz divām
lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs nodots
Pircējam, bet otrs – Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
12. Pušu rekvizīti un paraksti
PIRCĒJS
Latvijas Republikas Saeima
Nod. maks. Reģ. kods 90000028300
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811
Valsts kase,
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV24TREL2020002011000

PĀRDEVĒJS
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”
Reģ.Nr. 40003000642
Vagonu iela 20, Rīga, LV - 1009
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV32PARX0000004461029

_________________________________
Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāre
[..]

________________________________
Tirdzniecības departamenta vadītājs
[..]

_________________________________
Tirdzniecības departamenta Korporatīvo
klientu apkalpošanas daļas vadītāja
[..]
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