
 

 CENU APTAUJAS Nr. KS 1-15/1/22 

Dabasgāzes piegāde Līgatnes un Līgatnes pagasta centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai 

NOTEIKUMI 

 

1. Pasūtītājs: sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SIA “Līgatnes komunālserviss”, vienotais  

reģistrācijas Nr. 54103099071, "Cepurlejas", Skaļupes, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108.  

2. Kontaktpersona: Mikus Dzenis, SIA “Līgatnes komunālserviss” valdes loceklis, 

mikus.dzenis@cesunovads.lv.  

3. Līguma priekšmets: 

3.1. dabasgāzes piegāde Pasūtītāja katlumājām: Dārza iela 8, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu 

novads, LV-4108, Gaujas iela 21, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110, Skaļupes, Līgatnes pagasts, 

Cēsu novads, LV-4108, siltumenerģijas ražošanai, Līgatnes un Līgatnes pagasta centralizētās 

siltumapgādes sistēmas vajadzībām.  

3.2. piegāžu veikšanas periods: sākot no 2022.gada 1.septembra. 

3.3. plānotais dabasgāzes piegādes apjoms 2022.gada četriem mēnešiem (MWh):  

Piegādes periods  Sagaidāmā dabasgāzes patēriņa prognoze, MWh 1 

09.2022. 327,39 

10.2022. 640,69 

11.2022 794,05 

12.2022. 1174,59 

  

Kopā:  2936,72 

 

4. Finanšu piedāvājuma sagatavošanas noteikumi: 

4.1. Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dabasgāzes pārdošanas  cenas par 1  MWh varianti: 

4.1.1. mainīga dabasgāzes piegādes cena 4  (četru)  mēnešu periodam EUR/MWh, kas veidojas 

konkrētajam  piegādes mēnesim noteiktās dabasgāzes TTF biržas cenas (mainīgā 

komponente)  un  dalībnieka pievienotā cenas daļa (nemainīgā komponente), tai skaitā 

uzglabāšanas un sadales izmaksas. Piegādes nosacījumi paredz pasūtītāja tiesībās 

mēnesi iepriekš brīdinot atkāpties no piegādes līguma; 

4.1.2. fiksēta dabasgāzes piegādes cena 4 (četru)  mēnešu periodam EUR/MWh, kurā iekļautas 

uzglabāšanas un sadales izmaksas; 

4.1.3. papildus 4.1.1 un  4.1.2., punktā noteiktajiem variantiem, cenu aptaujas dalībnieks var 

iesniegt savu alternatīvo piedāvājumu. Alternatīva piedāvājuma gadījumā dalībnieks 

pievieno tam aprakstu, lai Pasūtītājs varētu izsekot  cenas noteikšanas mehānismu. 

 

5. Nosacījumi dalībai Cenu aptaujā: 

5.1. dalībnieks ir reģistrēts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) kā dabasgāzes 

tirgotājs2;  

5.2. dalībnieks iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim) ir veicis dabasgāzes piegādi ne mazākā apjomā kā 3000 MWh vismaz 4 

līgumu ietvaros; 

5.3. dalībniekam ir noslēgts sadarbības līgums ar AS “Gaso”3. 

5.4. Iesniegts finanšu piedāvājums saskaņā ar Noteikumu 4.punkta nosacījumiem. 

 

 

 
1 Laika apstākļu ietekmē tabulā norādītā dabasgāzes patēriņu prognoze katrā no piegādes perioda mēnešiem un  

piegādes periodā kopumā var atšķirties no faktiskā  patēriņa +/- 20 % . 
2 Pasūtītājs šo informāciju pārbaudīs SPRK dabasgāzes tirgotāju reģistrā vietnē http://www.sprk.gov.lv 
3 Pasūtītājs šo informāciju pārbaudīs vietnē http://www.gaso.lv  
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6. Cenu aptaujas dalībnieku iesniedzamie dokumenti: 

6.1. pieteikums dalībai Cenu aptaujā (1.pielikums); 

6.2. pieredzes apraksts (2.pielikums); 

6.3. saskaņā ar Noteikumu 4.punktu sastādīts finanšu piedāvājums (iekļauts 1.pielikumā). 

 

7.  Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 14.augusta plkst. 23:59  uz e-pastu: 
mikus.dzenis@cesunovads.lv.   

8. Pasūtītājs, atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem, izvērtēs katra dalībnieka atbilstību izvirzītajām 

prasībām un izvēlēsies pakalpojuma līguma slēgšanu ar dalībnieku, kura  piedāvājums tiks atzīts par 

atbilstošu Noteikumu 9.punkta apakšpunktos noteiktajam. 

9.   Dalībnieku iesniegto piedāvājumu izvērtēšana tiks veikta 2 posmos: 

9.1. pirmajā posmā – Pasūtītājs veiks atlasi starp iespējamajiem piedāvājumu variantiem (finanšu 

piedāvājumiem, sagatavotiem saskaņā ar Noteikumu 4.punkta prasībām). Gadījumā, ja 

Pasūtītājs izvēlēsies 4.1.3.punktā noteikto dabasgāzes cenas noteikšanas variantu (dalībnieka 

alternatīvais piedāvājums), Pasūtītājs pērējiem dalībniekiem nosūtīs uzaicinājumus 5 (piecu) 

darba dienu laikā  iesniegt cenu piedāvājumu, kurā dabasgāzes  cena veidojas atbilstoši  

Pasūtītāja izvēlētajai alternatīvai; 

9.2. otrajā posmā -  Pasūtītājs no izvēlētā dabasgāzes cenas veidošanās varianta ietvaros izvēlēsies 

piedāvājumu ar zemāko dabasgāzes cenu par MWh. 

10. Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi:  

10.1. dalībnieks sagatavo un iesniedz piedāvājumu atbilstoši Cenu aptaujas Noteikumiem pielikumā 

pievienotajām sagatavēm (pielikumiem); 

10.2. dalībnieks piedāvājumu sagatavo kā elektronisku dokumentu un iesniedz Noteikumu 7.punktā 

noteiktajā  termiņā. Piedāvājumu paraksta dalībnieka persona ar pārstāvības tiesībām. 
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ID Nr. KS 1-15/1/22 

1.pielikums 

 

Pieteikums cenu aptaujai 

 

2022.gada ______________ 

<Pretendenta nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Kontaktpersona> 

 

1. Ar šo mēs apliecinām savu dalību Cenu aptaujā Nr. KS 1-15/1/22. Apstiprinām, ka esam 

iepazinušies ar Noteikumiem un tā pielikumiem, un piekrītam visiem tajā minētajiem 

nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami. 

2. Mēs apliecinām, ka: 

2.1.visi pievienotie dokumenti veido mūsu piedāvājumu; 

2.2.neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Cenu aptaujā; 

2.3.visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas. 

3. Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

Finanšu piedāvājums: 

Piegādes nosacījumi dabasgāzes TTF 

biržas cenas 08.2022. 

EUR/ MWh  

Dalībnieka 

pievienotā cenas 

daļa (nemainīgā 

komponente) 

EUR/MWh, tai 

skaitā 

uzglabāšanas 

izmaksas  

Kopēja dabas gāzes 

cena par EUR/MWh 

tai skaitā 

uzglabāšanas 

izmaksas 

Mainīga dabasgāzes 

piegādes cena EUR/MWh, 

4 ( četru) mēnešu piegādes 

periodam, kas veidojas 

konkrētajam  piegādes 

mēnesim noteiktās 

dabasgāzes TTF biržas 

cenas un  dalībnieka 

pievienotā cenas daļa 

(nemainīgā komponente), 

tai skaitā uzglabāšanas 

izmaksas 

   

fiksēta dabasgāzes 

piegādes cena 4 (četru)  

mēnešu periodam 
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Cenu aptaujas dalībnieka 

iesniegtais alternatīvais 

variants 

 

 

   

 

 

2022.gada ___._____________ 

 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā 

atšifrējums) 
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ID Nr. KS 1-15/1/22 

2.pielikums 

 

 

 

 

 

Dalībnieka pieredzes apraksts4 

ID Nr. KS 1-15/1/22 
 

 

Pasūtītājs (nosaukums, 

adrese, kontaktpersona) 

Līguma izpildes laiks 

(uzsākšanas-pabeigšanas 

gads/mēnesis) 

Līguma priekšmets 

   

   

   

   

 

 

 

 

2022.gada ___._____________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā 

atšifrējums) 

 

 
4 Dalībnieks norāda informāciju saskaņā ar Noteikumu 5.2.punkta nosacījumiem. 


