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Jautājumi un atbildes iepirkuma procedūra Nr. LR 2021/8 AK “Dabasgāzes
piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”
ietvaros
1.jautājums: Nolikuma 1.Pielikuma “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” 4.
punkts nosaka, ka Pretendenta piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ievērojot iepirkuma priekšmeta specifiku,
dabasgāzes cenas regulāru un augstu svārstību dinamiku no Pretendenta neatkarīgu
iemeslu dēļ pat dienu griezumā, kā arī ņemot vērā apstākli, ka Pretendents veic
nepieciešamās darbības apstiprinātās cenas nofiksēšanai, lai garantētu tās nemainību
visā iepirkuma līguma laikā (kas iepriekš minēto apstākļu dēļ veicamas iespējami ātrāk
pēc piedāvājuma iesniegšanas), lūdzam noteikt īsāku piedāvājuma derīguma termiņu
atbilstoši tam, kāds objektīvi nepieciešams piedāvājumu izvērtēšanai un uzvarētāja
paziņošanai (parasti ne vairāk kā 15 dienas). Attiecīgi, pat tad, ja dabasgāzes
tirdzniecības uzsākšana nav nepieciešama no līguma noslēgšanas brīža, normatīvie akti
brīvi ļauj pusēm noslēgt līgumu, kurā tiek paredzēts Pasūtītāja vajadzībām atbilstošs,
pat vairākus mēnešus pēc līguma noslēgšanas iespējams dabasgāzes piegādes
uzsākšanas laiks. Šādu darījumu slēgšana ir ierasta un dabasgāzes nozarē izplatīta
prakse visu iepriekš minēto dabasgāzes tirgus un cenu veidošanās un svārstību
specifikas dēļ.
Atbilde: Vēstules punktā Nr.1 norādīto informāciju par Nolikuma 1.Pielikuma
“Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” piedāvājuma termiņa izmaiņām, ņemot vērā
vēstulē norādīto informāciju piedāvājuma derīguma termiņš tiks nomainīts no 90
dienām uz 15 dienām.
2.jautājums: Ņemot vērā dabasgāzes cenas veidojošās komponentes un specifiku
dabasgāzes tirgū, kad atsevišķas ar dabasgāzes piegādi saistītas komponentes tiek
regulētas valsts līmenī ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk –
SPRK) apstiprinātiem tarifiem un var mainīties ārpus tirgotāja kontroles un tikai dažas
ir atkarīgas no tirgotāja, Pretendents lūdz Pasūtītāju Nolikumā precīzi norādīt, ka
dabasgāzes cenā ir jāiekļauj dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojums (ja tāds paredzēts)
un maksa par pārvades sistēmas pakalpojumu – pārvades jaudu. Vēršam uzmanību uz
to, ka dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma un pārvades sistēmas pakalpojuma –
pārvades jaudas izmaksas ir atkarīgas no pretendentu stratēģijas attiecībā uz dabasgāzes
uzglabāšanu un jaudu rezervēšanu, attiecīgi katram pretendentam šīs izmaksas var
mainīties. Turklāt ne visu gazificētajā objektā nepieciešamo dabasgāzes daudzumu
nepieciešams uzglabāt
(Inčukalna pazemes gāzes krātuvē uzglabāto dabasgāzi piegādā parasti tikai ziemas
mēnešos) un tātad ne par visu dabasgāzes daudzumu, kuru Pasūtītājs līguma darbības
laikā nopirks no tirgotāja, būtu jāmaksā uzglabāšanas maksa un attiecīgi arī pārvades
jaudas maksājums. Tādēļ, lai piedāvājumi būtu salīdzināmi un objektīvi novērtējami,
dabasgāzes cenā pretendenti neiekļauj tikai tādas komponentes, kuras visiem
pretendentiem ir vienādas – sadales sistēmas pakalpojuma izmaksas, maksu par
pārvades sistēmas pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei, PVN un
akcīzes nodokli. Pārējās komponentes, kuras piegādātājiem varētu atšķirties vai kuras
nav piemērojamas visam dabasgāzes daudzumam, ir jāieceno jau dabasgāzes cenā.
Ievērojot minēto lūdzam:
- grozīt Finanšu piedāvājumu atrunu pie * izsakot šādā redakcijā “Finanšu
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piedāvājumā norāda cenu par 1 MWh euro (EUR) bez pievienotās vērtības
nodokļa, šajā
cenā iekļaujot maksu par uzglabāšanas pakalpojumiem un pārvades sistēmas
pakalpojumu – pārvades jaudu, bet neiekļaujot maksu par sadales sistēmas
pakalpojumiem, pārvades sistēmas pakalpojumu - izejas punktu Latvijas
lietotāju apgādei
un akcīzes nodokli.
- izteikt Līguma projekta 3.2.punktu šādā redakcijā “3.2. Papildus Pircējs
maksā Tirgotājam par Pircējam sniegtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem,
pārvades
sistēmas pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei un
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus dabasgāzei, kā arī PVN.”
Atbilde: Nolikuma 11.1.punktā norādīta sekojoša informācija par finansiālo
piedāvājumu: Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā dabasgāzes cena EUR par 1
(vienu) MWh bez PVN, cenā iekļaujot dabasgāzes uzglabāšanas izmaksas un maksu
par pārvades sistēmas pakalpojumu – pārvades jaudu, bet neiekļaujot izmaksas par
sadales sistēmas pakalpojumiem, maksu par pārvades sistēmas pakalpojumu – izejas
punktu Latvijas lietotāju apgādei ar akcīzes nodokli. Kļūdas pēc Nolikuma pielikumos
Nr.1 un Nr.6 nav norādīts tas pats redakcionālais teksts, līdz ar to tiek papildināti
minētie nolikuma pielikumi.
3.jautājums: Civiltiesisku darījumu pamata būtība atbilstoši Civillikuma 1587. pantam
ir vērsta uz abu līdzēju saistību labticīgi izpildīt apsolīto, tādējādi abām pusēm gūstot
labumu no uzņemtās saistības un uzņemoties riskus, kas varētu būt saistīti ar saistības
izpildes grūtībām. Tiesiskais un ekonomiskais līdzsvars, kā arī savstarpēji sabalansētas
pušu tiesības un pienākumi ir civiltiesisku attiecību nodibināšanas būtisks
pamatnosacījums. Ar iepirkuma līguma noslēgšanu Pretendents uzņemas saistību
piegādāt dabasgāzi Pasūtītājam par fiksētu cenu visā līguma darbības laikā. Vēršam
uzmanību, ka, dabasgāzes tirgū cenu svārstības ir biežas (pat stundu griezumā) un ļoti
augstas, jo dabasgāzes cenu ietekmē daudzi ārējie faktori, kas ne vienmēr ir
prognozējami. Aprēķinot un garantējot Pasūtītājam fiksētu dabasgāzes cenu iepirkuma
priekšmetam visā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā, Pretendents veic virkni
darbību (tajā skaitā, nepieciešamais dabasgāzes apjoms tiek nopirkts, iesūknēts IPGK,
darījums tiek hedžēts), lai nodrošinātu attiecīgā dabasgāzes daudzuma piegādes
iespējamību par piedāvāto cenu visu periodu. Minēto apstākļu dēļ gadījumā, ja
Pasūtītājs Līguma par dabasgāzes iegādi projektā paredzētā līguma izpildes termiņa
laikā atkāpjas no noslēgtā līguma, Pretendentam viennozīmīgi tiek nodarīti zaudējumi.
Ņemot vērā faktu, ka attiecīgais dabasgāzes daudzums jau ir nopirkts vai garantēts
Pasūtītājam, kā arī veiktas citas darbības nemainīgas cenas nodrošināšanai, šo
zaudējumu apmēru ir iespējams paredzēt jau līguma noslēgšanas brīdī un tas sastāda
aptuveni 30% no līguma laikā plānotā, bet nenopirktā dabasgāzes apjoma vērtības. Arī
dabasgāzes tirgu regulējošie normatīvie akti paredz regulējumu attiecībā uz līguma
pirmstermiņa izbeigšanas maksu.
Ievērojot visu iepriekš minēto, lai nodrošinātu taisnīgu balansu starp Pasūtītāja un
Pretendenta tiesībām un pienākumiem, lūdzam papildināt Līguma par dabasgāzes
piegādes projektu ar Līguma pirmstermiņa laušanas maksu iepriekš paredzamo
zaudējumu apmērā, ko veido 30% no plānotā, bet nenopirktā dabasgāzes daudzuma
vērtības (nenopirktais dabasgāzes daudzums x cena x 0.3) gadījumā, ja līgums tiek
izbeigts uz pamata, kas nav saistīts ar Tirgotāja līgumsaistību neizpildi. Šādā gadījumā
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Pasūtītāja vienpusēja atkāpšanās atlīdzinātu tirgotāja zaudējumus minimālā apjomā,
kas saistīti ar tirgotāja labticīgu uzņemšanos pilnībā izpildīt no līguma izrietošās
saistības. Vienlaikus informējam, ka gadījumā, ja līgumā netiek paredzēta līguma
pirmstermiņa izbeigšanas maksa, Pasūtītāji iespējamos pirmstermiņa izbeigšanas riskus
ir spiesti iecenot dabasgāzes cenā, kas var atstāt būtisku ietekmi uz piedāvāto cenu,
palielinot to līdz pat 30%.
Atbilde: Iepirkuma mērķis ir pirkt dabasgāzi par fiksētu cenu, mērķis paliek nemainīgs.
Iepirkuma līguma projektā ir noteiktas Pasūtītāja (Pircēja) un Tirgotāja tiesības pirms
termiņa lauzt līgumu pie noteiktiem apstākļiem, kas vērsti uz otras puses saistību
neizpildes gadījumiem, t.i. pamatojošiem iemesliem līguma laušanai. Pasūtītājs ir
prognozējis iepērkamo dabasgāzes daudzumu, precīzs tās daudzums nav nosakāms, jo
veido dažādi faktori, t.sk. laika apstākļu ietekme. Tādējādi Pasūtītājs neuzņemas riskus
par nenopirkto dabasgāzes daudzumu un līgumā neparedz līguma pirmstermiņa
izbeigšanas maksu. Pretendenti izvērtē un piedāvātajā cenā iekļauj savus riskus.
4.jautājums: Ņemot vērā šī brīža dabasgāzes tirgus situāciju, kad dabasgāzes cena
vienas dienas ietvaros var pieaugt pat par 20 EUR/MWh un tad atkal nokrist (piemēram,
par 10 EUR/MWh), ir absolūti neprognozējams, kāda var būt situācija un iespējas fiksēt
cenu pat vienas dienas ietvaros. Tādēļ lūdzam grozīt iepirkuma nosacījumus un lūdzam
noteikt, ka piedāvājums iesniedzams par mainīgu dabasgāzes cenu, kas līguma darbības
laikā mainītos atbilstoši faktiskajai tirgus situācijai. Cenas grozīšana no fiksētas cenas
uz mainīgu pirmkārt nodrošinātu, ka Pretendentam netiek iesniegtas nesamērīgi augstas
fiksētās cenas (lai nodrošinātu iespēju tirdzniecībai par šo cenu arī tad, ja uzvarētāja
paziņošanas brīdī, tirgus ir kāpis uz augšu) un otrkārt nodrošinātu, ka dabasgāzes
tirgotāji vispār piedalās izsludinātajā iepirkumā.
Informējam, ka pēdējā laikā tirgū novērojamas arī tādas situācijas, kad
iepirkumos netiek iesniegts neviens piedāvājums vai uzvarējušie pretendenti atsakās
slēgt līgumus, jo vairs nevar nodrošināt piedāvāto fiksēto cenu.
Ievērojot minēto, lai šajā svārstīgajā un absolūti neprognozējamajā periodā nodrošinātu
iespēju noslēgt līgumu (pretendenti neatteiktos no piedāvājumiem, tādējādi Pasūtītājam
būtu jāmeklē cits risinājums kā objektus nodrošināt ar dabasgāzes piegādi) par
faktiskajai situācijai atbilstošu cenu, vienlaikus saņemot vairākus piedāvājumus un
tādējādi radot konkurenci un iespēju saņemt izdevīgāko cenu, lūdzam ņemt vērā
iepriekš minētos argumentus un noteikt, ka dabasgāzes cena iesniedzama kā mainīga
cena un iesniedzama pēc TTF formulas:
Mainīgā dabasgāzes cena
TTFfm+X*
(EUR/MWh)
Uzglabāšanas sistēmas pakalpojums
Iekļauts
Pārvades sistēmas pakalpojums – Iekļauts
pārvades jauda
Balansēšanas pakalpojum
Iekļauts
Pārvades sistēmas pakalpojums Maksājams papildus atbilstoši spēkā
izejas
esošajiem tarifiem (piedāvājuma
punkts Latvijas lietotāju apgādei
iesniegšanas dienā-1.9297
EUR/MWh)
Sadales sistēmas pakalpojums
Maksājams papildus atbilstoši spēkā
esošajam tarifam:
- Tarifa fiksētā daļa pēc objekta

Nr.1

Akcīzes nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis

maksimālās vai atļautās slodzes;
- Tarifa mainīgā daļa – atbilstoši
patēriņa grupai
Maksājams papildus atbilstoši
dabasgāzes
izmantošanas mērķim
Maksājams papildus 21%

*X- Vērtēšanas kritērijs, Tirgotāja uzcenojums, kurš būs nemainīgs visu tirdzniecības periodu.
Uzcenojums norādāms ar precizitāti - divas zīmes aiz komata.
TTFfm – nākamā mēneša TTF cenu indekss, kas tiek publicēts pirms piegādes mēneša pēdējā
tirdzniecības darba dienā “Argus European Natural Gas” pārskatā, “Featured indexes” sadaļā. Šis
lielums mainās katru mēnesi.

Atbilde: Vēstules punktā Nr.4 norādīto informāciju par cenu politikas izmaiņām, paliek
nemainīga, kā sākotnēji noteiktā – fiksētā cena.
5.jautājums: Lūdzam sniegt skaidrojumu par Nolikumam pievienotās Līguma izpildes
garantijas mērķi, jo nedz Nolikumā, nedz Līguma projektā nav paredzēti Līguma
izpildes garantijas piemērošanas nosacījumi un tās apmērs.
Atbilde: Līguma izpildes garantijas veidne jau ir izņemta ārā no Nolikuma.
6.jautājums: Atbilstoši PIL prasībām, Pasūtītājam ir pienākums sniegt būtisku un
pietiekamu informāciju par iepirkuma priekšmetu. Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta
specifiku un piedāvātās iepirkuma priekšmeta cenas svārstības dažādos dabasgāzes
tirdzniecības periodos, nepieciešams noteikt ne vien līguma sākuma un beigu datumu,
bet arī informāciju par prognozēto dabasgāzes patēriņa sadalījumu pa kalendārajiem
mēnešiem katrā no Pasūtītāja gazificētajiem objektiem. Ievērojot minēto, Pretendents
lūdz sniegt pārskatu par prognozēto dabasgāzes patēriņa sadalījumu pa mēnešiem
Pasūtītāja gazificētajos objektos.
Atbilde: Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks papildus pievienota dokumentācija par
Pasūtītāja gazificētajiem objektiem un to patēriņa sadalījumu pa mēnešiem.

