AS „Rēzeknes siltumtīkli”
Vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601,
tel.+371 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

Rēzeknē, 2020.gada 7.septembrī
APSTIPRINU
AS “Rēzeknes siltumtīkli”
valdes locekļis
07.09.2020. A.Mežals

NOLIKUMS
dalībai cenu aptaujā

“Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”
AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic Cenu aptauju, lai nodrošinātu atklātumu, brīvu konkurenci
starp Pretendentiem un optimālu finanšu līdzekļu izmantošanu.
1. Vispārēja informācija:
Pasūtītāja nosaukums

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

Juridiskā adrese

Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601

Reģistrācijas numurs

40003215480

E-pasts

info@rezeknessiltumtikli.lv

Interneta mājas lapa

www.rezeknessiltumtikli.lv

Kontaktpersonas

Elektroinženieris Sergejs Antonovs, t.29205608

Piedāvājuma iesniegšanas
termiņš un veids

Līdz 2020.gada 10.septembrim plkst.13.00, nosūtot
elektroniski uz e-pastu
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un IUB
Vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem netiek
piemērotas saskaņā ar SPSIL 10.panta pirmās daļas 16.punktu
piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst cenu
aptaujā izvirzītajiem nosacījumiem

Iepirkuma metode
Piedāvājuma izvēles
kritērijs

2. Cenu aptaujas priekšmets un apjoms:
2.1. Cenu aptaujas priekšmets: Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” objektiem
saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas ietver elektroenerģijas pārdošanu, balansēšanas pakalpojuma
sniegšanu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar
elektroenerģijas tirdzniecību un izpildāmas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā cenu aptaujā un
spēkā esošajos normatīvajos aktos. Cenu aptaujas priekšmets neietver elektroenerģijas sadali un
pārvadi.
2.2. Elektroenerģijas piegādes vietas un adreses skatīt 1.pielikumā.
2.3. Līguma darbības termiņš: no 01.10.2020. uz 6 (sešiem) mēnešiem līdz 31.03.2021.
2.4. Pretendentam iesniedzot savu piedāvājumu Cenu aptaujā, Finanšu piedāvājums jāsagatavo
iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi (izņemot PVN).
3. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

3.1. Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2020.gada 10.septembrim plkst. 13:00, nosūtot uz epastu: info@rezeknessiltumtikli.lv, norādot sekojošu informāciju “Piedāvājums Cenu aptaujai
“Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”
3.2. Pretendenta piedāvājuma datu aizsardzībai tiek izmantota piedāvājuma šifrēšana, un
piedāvājuma pielikumiem jābūt aizsargātiem ar Pretendenta paroli, kura tiek atsūtīta uz
pasūtītāja e-pastu sergejs@rezeknessiltumtikli.lv ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.3. Šifrēšanas atslēgai jāatbalsta dokumenta drukāšanas iespēja (lai tiktu nodrošināta iespēja
izdrukāt piedāvājumu).
3.4. Ja piedāvājums netiks šifrēts, vai arī to nebūs iespējams atvērt, tas netiks izskatīts.
4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā:
4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs
(tiek pārbaudīts Lursoft datu bāzē, ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegtu dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā);
4.2. Attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta
tā saimnieciskā darbība, Pretendents nav likvidēts (tiek pārbaudīts Lursoft datu bāzē, ārvalstniekam
– iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu/izziņu ar tulkojumu latviešu
valodā);
4.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā (tiek
pārbaudīts SPRK reģistros);
4.4. Pretendentam ir spēkā esoši līgumi ar Sistēmas operatoriem par sistēmas pakalpojumu
izmantošanu (iesniedz līguma kopijas ar sistēmas operatoriem, no kuriem ir izslēgtas ar
komercnoslēpumu saistītās sadaļas);
4.5. Pretendentam ir noslēgts balansēšanas līgums ar pārvades sistēmas operatoru (iesniedz līguma
kopijas ar pārvades operatoru, no kura ir izslēgtas ar komercnoslēpumu saistītās sadaļas);
4.6. Pretendentam ir vismaz 2 (divi) noslēgti elektroenerģijas tirdzniecības līgumi ar juridiskām
personām Latvijas Republikā vai ārvalstīs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019.), kuros
kopējās pārdotās elektroenerģijas apjoms nepārtrauktā 12 mēnešu periodā ir vismaz 10000000 kWh
viena elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros (sniedz izziņu saskaņā ar tabulu:

Nr.p.k.

Piegādes saņēmējs
(jānorāda arī
kontaktpersona un
tālruņa numurs)

Līguma darbības termiņš

Piegādātās
elektroenerģijas
daudzums kwh gadā

1.
2.
…
5. Pretendenta piedāvājums:
5.1. Pretendenta Piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem:
5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā (jāsagatavo, aizpildot Nolikuma
2.pielikuma veidlapu);
5.1.2. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (Nolikuma 4.sadaļā prasītie
dokumenti);
5.1.3. Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpildīta Nolikuma 3.pielikuma tabula – ar atzīmi
tiks vai netiks nodrošināts);
5.1.4. Pretendenta finanšu piedāvājums (aizpildīts Nolikuma 4.pielikums).
5.2. Piedāvājuma pieteikumu, izziņu par pieredzes apliecināšanu, tehnisko piedāvājumu un finanšu
piedāvājumu sagatavo Word formātā un paraksta ar drošu elektronisko parakstu Pretendenta
paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona (tad tiek pievienota pilnvaras kopija). Pārējie pieprasītie
dokumenti var būt atsūtīti PDF formātā (bez šifra).

Piedāvājuma šifrēšanai var būt izmantoti arī RAR, ZIP vai 7Z arhīvi.
5.3. Pretendenta Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 10 dienas no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
5.4. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:
6.1. Līgums par elektroenerģijas piegādi tiks slēgts ar Pretendentu, kurš atbilst kvalifikācijas
prasībām un būs piedāvājis pakalpojumu, kas atbilst Tehniskās specifikācijas aprakstam ar
viszemāko cenu.
6.2. Paziņojums par uzvarētāju tiks publicēts Pasūtītāja mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv
pēc lēmuma pieņemšanas.
6.3. Ja izraudzītais Cenu aptaujas uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs izvēlas
nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6.4. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt Cenu aptauju jebkurā stadijā līdz piegādes līguma
noslēgšanai.

Nolikuma
“Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”
1.pielikums
PASŪTĪTĀJA OBJEKTU SARAKSTS

Nr.
p.k.

Objekta nosaukums un
atrašanās vieta

Koģenerācijas stacija
1. Atbrīvošanas alejā 155A,
Rēzekne, Latvija
Abonentu daļa Rīgas ielā 2,
2.
Rēzeknē, Latvija
Koģenerācijas stacija N. Rancāna
3.
ielā 5, Rēzeknē, Latvija
Katlu māja Meža ielā 1/2,
4.
Rēzekne, Latvija
Katlu māja Lubānas ielā 65/1
5.
Rēzeknē, Latvija
Centrālā katlu māja, kantoris
6.
Rīgas ielā 1, Rēzeknē, Latvija
Katlu māja-TEC Atbrīvošanas
alejā 155A, Rēzeknē, Latvija
7.

Vienlaicīgi
atļautā
slodze, kW/A

Laika zona

Paredzamais
elektroenerģijas
patēriņš kW/h par
6.menešiem *

40kW
1 laika zonā
16A

1 laika zonā

60kW

1 laika zonā

100A

1 laika zonā

25A

1 laika zonā

480kW

3 laika zonas**

91410.00

1.

1 070 000.00

2.

1 600 00.00

3.

500 000.00

700kW
3 laika zonās**

* Pasūtītājs negarantē, ka līguma termiņa laikā elektroenerģiju iegādāsies minētajā
apjomā. Līguma darbības laikā faktiski iegādātās elektroenerģijas apjoms var atšķirties.
** 3 laika zonas :1.Dienas zonā, 2.Nakts un nedēļas nogalēs zonā, 3.maksimuma stundās
zonā

Nolikuma
“Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”
2.pielikums

PRETENDENTA PIETEIKUMS
Pretendenta nosaukums:_________________________________________________________________
Reģistrācijas datums: ___.___._______. Reģistrācijas numurs:__________________________________
Juridiskā adrese: _____________________________________________________________________
Pasta adrese: _________________________________________________________________________
Mājas lapa:__________________________________________________________________________
E-pasts:______________________Tālruņa numurs:_________________________________________
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: ________________________________________________________
Kontaktpersonas tālruņa numurs:__________________ E-pasts:_________________________________
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:_______________________________________

Iesniedzam savu piedāvājumu cenu aptaujā „Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes
siltumtīkli” vajadzībām", un apliecinām, ka:
1. piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
2. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītāja noteiktajā termiņā
parakstīsim elektroenerģijas piegādes līgumu.

(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

2020.gada
____._______________

(Personiskais paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

Nolikuma
“Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”
3.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS
PIEDĀVĀJUMS
Vispārīgās prasības un to nodrošinājums
Nr.
p.k.

Pasūtītāja prasība

Pretendenta
piedāvājums

Pretendents nodrošina elektroenerģijas piegādi atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīviem aktiem
2.
Elektroenerģijas iepirkuma līguma darbības laiks: 6 (seši) mēneši
Piedāvātā cenā ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un
citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību, visus nodokļus un
3.
maksas, izņemot PVN, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Pretendents 7 (septiņas) dienas pirms tirdzniecības sākuma informē sistēmas
4.
operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.
Pretendents apņemas nodrošināt elektroenerģijas piegādi un pasūtītāja vārdā
5.
norēķināties ar Sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un
palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm.
Maksu par sistēmas operatora pakalpojumiem pretendents iekļauj pasūtītājam
6.
iesniedzamajos rēķinos.
Pretendents nodrošina elektroenerģijas piegādi Pasūtītāja īpašumā esošajiem
7.
nekustamajiem īpašumiem saskaņā ar objektu sarakstu, kas iekļauts nolikuma
1.pielikumā.
Pasūtītājam ir tiesības visa Līguma darbības laikā jebkurā laika zonā
8.
papildināt vai samazināt objektu skaitu.
Pretendents spēj nodrošināt Pasūtītājam prognozējamo orientējošo
9.
elektroenerģijas patēriņu saskaņā ar 1.pielikumā minēto.*
* Pasūtītājs negarantē, ka līguma termiņa laikā elektroenerģiju iegādāsies minētajā apjomā. Līguma
darbības laikā faktiski iegādātās elektroenerģijas apjoms var atšķirties.
1.

(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

2020.gada ___.______________
____._______________

(Personiskais paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

Nolikuma
“Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”
4.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Objekta nosaukums un
atrašanās vieta

Vienlaicīgi
atļautā
slodze,
kW/A

Koģenerācijas stacija
Atbrīvošanas alejā 155A,
Rēzekne, Latvija
Abonentu daļa Rīgas ielā
2, Rēzeknē, Latvija
Koģenerācijas stacija N.
Rancāna ielā 5, Rēzeknē,
Latvija
Katlu māja Meža ielā
1/2, Rēzekne, Latvija
Katlu māja Lubānas ielā
65/1 Rēzeknē, Latvija
Centrālā katlu māja,
kantoris Rīgas ielā 1,
Rēzeknē, Latvija
Katlu māja-TEC
Atbrīvošanas alejā 155A,
Rēzeknē, Latvija

Laika zona

Paredzamais
elektroenerģijas
patēriņš kWh
/par
6.menešiem*

Piedāvātā
līgumcena EUR
bez PVN par 1
kWh par katru
zonu
(piecas zīmes aiz
komata)

40kW
1 laika zonā
16A

1 laika zonā

60kW

91410.00

1 laika zonā
100A

1 laika zonā

25A

1 laika zonā

480kW

3 laika
zonās**

700kW
3 laika
zonās**

1.

1 070 000.00

1.

2.

1 600 00.00

2.

3.

500 000.00

3.

* Līguma darbības laikā faktiski iegādātās elektroenerģijas apjoms var atšķirties.
*3 laika zonas :1.Dienas zonā, 2.Nakts un nedēļas nogalēs zonā, 3.maksimuma stundās zonā
Piedāvātā elektroenerģijas cena ir maksimāli pieļaujamā cena līguma darbības laikā. Tajā ir
iekļautas visas saistītās izmaksas (tai skaitā – rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un
citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību), atlaides, piemaksas, balansēšanas
pakalpojumu izmaksas, palīgpakalpojumu izmaksas, visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kā arī
visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām iepirkuma līguma darbības laikā.
Apņemamies nodrošināt elektroenerģijas piegādi un pasūtītāja vārdā norēķināties ar Sistēmas
operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma
komponentēm.
(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

2020.gada ___._______________

(Personiskais paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

