LĪGUMA PROJEKTS
KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDES LĪGUMS BAUSKAS PILSĒTAS KATLUMĀJAI
Nr. BS/2020/1
Bauska

2020.gada ___________

SIA “Bauskas siltums reģ.Nr. 43603001681, juridiskā adrese: Dārza iela 8/1, Bauska, Bauskas
novads, LV-3901, valdes locekļa Ilmāra Rūša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem,
turpmāk šā līguma tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses,
un
SIA ....................., reģ. Nr. ............, juridiskā adrese: .........................., kurš rīkojas saskaņā ar
................, turpmāk šā līguma tekstā saukts „Piegādātājs”, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes
nosacījumiem (Līguma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) apņemas
piegādāt Pasūtītājam beramo kurināmo koksni (turpmāk Šķeldu), kura tiek izmantota
siltumenerģijas ražošanai, lai nodrošinātu nepārtrauktu katlumājas darbību patērētāju pieprasītās
siltumslodzes režīmā, savukārt Pasūtītājs apmaksā Šķeldas piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā,
apjomā un termiņā.
1.2. Škeldas piegādes adrese ir SIA “Bauskas siltums” katlumāja Dārza ielā 11, Bauska, Bauskas nov.

LV-3901.
2. Norēķinu kārtība
2.1.

Maksa par Piegādātāja piegādātās Šķeldas daudzumu Pasūtītājam tiks veikta atbilstoši šķeldas
katlā saražotās siltumenerģijas daudzumam megavatstundās (MWh), kuru nosaka pēc skaitītāja
rādījuma katla izejā katra mēneša pēdējā datumā. Katra mēneša beigās tiek sastādīts abu pušu
parakstīts akts par saražotās siltumenerģijas un izlietotās šķeldas daudzumu.
2.2. Pasūtītājs par katru šķeldas katlā saražoto siltumenerģijas vienību (MWh) samaksā Piegādātājam
atbilstoši Finanšu piedāvājumā (Līguma 2. Pielikums) noteiktajai šķeldas enerģijas cenai
EUR/MWh. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajai likumdošanai.
2.3. Finanšu piedāvājumā norādītajā enerģijas cenā EUR/MWh ir ietvertas visas Piegādātāja izmaksas,
kas saistītas ar Šķeldas ražošanu, uzglabāšanu, visiem transporta izdevumiem, piegādi, speciālo
tehniku, darbaspēka izmaksām, nodokļiem, pakalpojumiem, t.sk. par pelnu izvešanu no
katlumājas un Pasūtītājam nekādi papildus maksājumi Piegādātājam nav jāveic.
2.4. Līguma darbības laikā norādītā cena visā Līguma darbības laikā saglabājas nemainīga un tā netiek
pārskatīta.
2.5. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par pārskata mēnesī saražotās siltumenerģijas apjomu, kas
iegūts no Piegādātāja piegādātās Šķeldas līdz katra nākamā mēneša 10. datumam, pamatojoties uz
Līguma 2.1.punktā norādīto aktu.
2.6. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja izrakstītos rēķinus 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no
piegādes perioda beigām, apmaksu veicot ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķina kontu
bankā.
2.7. Beidzoties šķeldas piegādēm sakarā ar līguma darbības beigām, Pasūtītājam ir tiesības aizturēt
maksājumu par pēdējo kalendāro mēnesi līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nebūs izpildījis visas no
Līguma izrietošās saistības (neizpildītās saistības, līgumsodi, radītie zaudējumi u.c.) pret
Pasūtītāju. Ja mēneša laikā Piegādātājs no maksājumu aizturēšanas brīža nav izpildījis saistības,
Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no aizturētā maksājuma izdevumus par Piegādātāja neizpildītajām
saistībām.
2.8. Puses pēc nepieciešamības Pasūtītāja objektā veic Šķeldas atlikumu salīdzināšanu un
inventarizāciju, noformējot par to attiecīgus aktus.

1

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses, ir noslēgts līdz 20....gada .........,
un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pienācīgai un pilnīgai izpildei.
Piegādātājs uzsāk Līguma izpildi un Šķeldas piegādi Pasūtītājam pēc Pasūtītāja paziņojuma
saņemšanas par nepieciešamību uzsākt piegādes katlumājai. Piegādātājs apņemas piegādāt Šķeldu
tādā apjomā, lai nodrošinātu katlumājas nepārtrauktu darbību un siltumenerģijas ražošanu
nepieciešamajos apjomos. Piegādātājs patstāvīgi seko piegādātās Šķeldas krājumu atlikumam,
sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, ierodoties uz vietas katlumājā vai izmantojot Pasūtītāja
videokameras tiešsaistes režīmā un regulāri pēc nepieciešamības veikt šķeldas piegādi.
Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Piegādātājam
informēt par Līguma vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa šādos gadījumos:
3.3.1. ja Piegādātājs Līguma 6.2.punktā noteiktajā termiņā un apjomā nav iesniedzis
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi;
3.3.2. ja Piegādātājs nav nodrošinājis Šķeldas nepārtrauktu piegādi un Pasūtītājs ir bijis spiests
izmantot gāzes katlos saražoto siltumenerģiju;
3.3.3. ja Piegādātāja nekvalitatīvi piegādātās Šķeldas dēļ tiek bojātas katlumājas iekārtas;
3.3.4. ja Piegādātājs neizpilda Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumus (Līguma
1.pielikums) pilnā apmērā vai kādā to daļā un pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas
saņemšanas nav nodrošinājis prasību izpildi;
3.3.5. ja Piegādātājs nav veicis aprēķināto līgumsodu samaksu vai zaudējumu atlīdzināšanu
ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc pretenzijas nosūtīšanas un / vai rēķina izrakstīšanas.
Piegādātājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Pasūtītājam
informēt par Līguma vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa, ja Pasūtītājs kavē Piegādātāja rēķinu
apmaksu ilgāk kā 45 (četrdesmi piecas) dienas.
Ja, izbeidzoties līgumam, Puses nevienojas par turpmāku rīcību ar Šķeldas atlikumu pieņemšanas
mezglā, kurš nav izmantots siltumenerģijas ražošanai, Piegādātājam ir jāatbrīvo katlumājas
pieņemšanas mezgls no Šķeldas par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Līguma
izbeigšanās. Pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs rīkoties ar šķeldas atlikumu pēc saviem
ieskatiem (izmantojot to kā kurināmo), nemaksājot nekādas kompensācijas Piegādātājam.

4.

Šķeldas piegādes kārtība

4.1.

Piegādātāja pienākums ir savlaicīgi piegādāt Šķeldu Pasūtītāja objektā (SIA “Bauskas siltums”
katlumājā, adrese Dārza iela 11, Bauska, Bauskas novads, Latvija), veikt tās izkraušanu šķeldas
pieņemšanas mezglā ar 2 šķeldas kustīgās grīdas novietnēm, uzbraucot uz kustīgās grīdas. Par
katras Šķeldas piegādes partijas saņemšanu Pušu pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi.
4.2. Piegādātājs patstāvīgi seko piegādātās Šķeldas krājumu atlikumam, sazinoties ar Pasūtītāju (plāno
siltumenerģijas razošanas apjomus atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem), ierodoties uz vietas
katlumājā vai izmantojot Pasūtītāja videokameras tiešsaistes režīmā un pēc nepieciešamības
regulāri veic šķeldas piegādi.
4.3. Ja Piegādātājs nav veicis šķeldas piegādi, kā rezultātā rodas šķeldas katla dīkstāve, tad
Piegādātājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, atlīdzina jebkādus Pasūtītāja izdevumus
pilnā apmērā, tai skaitā izdevumus kas Pasūtītājam radušies šķeldas katla apturēšanas dēļ,
siltumenerģiju ražojot gāzes katlos vai kurināmo koksni (šķeldu) iepērkot no citiem
piegādātājiem.
4.4. Šķeldas katla daļējas vai pilnas apturēšanas rezultātā Pasūtītājam radušos papildus izdevumus
noteiktā laika periodā, saražojot gāzes katlos nepieciešamo siltumenerģiju, aprēķina pēc sekojošas
formulas:
I = t dīkstāve x (QJvid k/m – QJvid iesp.šk.katls) x (Cgāzes – Cšķeldas) ,
kur
I – pasūtītāja papildus izdevumi pasūtītājam sakarā ar kurināmā enerģijas vērtības
sadārdzināšanos, šķeldas katlā nesaražoto enerģiju aizvietojot ar gāzes katlos saražoto
enerģiju (EUR);
t dīkstāve - laika periods, kurā šķeldas trūkuma dēļ katls apturēts vai samazināta slodze
(stundas);
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QJvid k/m - katlumājas vidējā faktiskā slodze šķeldas katla dīkstāves vai samazinātas

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

slodzes periodā, kuru nosaka pēc ierakstiem žurnālā vai SCADA sistēmas datiem (MW);
QJvid iesp.šk.katls - šķeldas katla maksimāli iespējamā vidējā slodze (Max katla jauda
5,0 MW + 1 MW (apkures periodā)) dīkstāves vai samazinātas slodzes periodā atkarībā
no CSS pieprasījuma, kuru nosaka pēc ierakstiem katlumājas žurnālā vai katlumājas
SCADA sistēmas datiem (MW);
Cgāzes - iepirktās gāzes enerģijas cena gāzes katla izejā (EUR/MWh);
Cšķeldas - iepirktās šķeldas enerģijas cena katla izejā (EUR/MWh).
Piegādātājs nodrošina, ka tā pārstāvis ir telefoniski sasniedzams 24 stundas diennaktī 7 dienas
nedēļā un var nodrošināt operatīvu reaģēšanu uz Šķeldas piegādes pieprasījumiem.
Pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma Piegādātājam ir jānodrošina šķeldas piegāde pieprasījā
apmērā – divu stundu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža Pasūtītāja noteiktā darba
laikā un četru stundu laikā ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika.
Ja šķeldas izkraušanas brīdī Piegādātājam šķelda izbirst uz asfalta laukuma (ārpus kustīgo grīdu
šķeldas pieņemšanas mezgla robežām), Piegādātājs par saviem līdzekļiem nodrošina šķeldas
savākšanu un tīrības uzturēšanu, pretējā gadījumā sedz Pasūtītājam radušās izmaksas atbilstoši
Pasūtītāja izrakstītajam rēķinam.
Ja Piegādātājs, veicot šķeldas izkraušanu, sabojā kādu no katlumājas tehnoloģiskajām iekārtām –
kustīgo grīdu, šķeldas padeves sistēmu, ēku vai kādu citu elementu, tad Piegādātāja pienākums ir
nekavējoties par to ziņot Pasūtītājam un atlīdzināt visus Pasūtītāja izdevumus radīto bojājumu
novēršanai.
Pasūtītājs var atteikties pieņemt Šķeldas partiju vai atteikties to izmantot kurināšanai katlumājā, ja
tiek konstatēta šķeldas neatbilstība Šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes nosacījumiem
(Līguma 1.pielikums). Šajā gadījumā Pasūtītājs nekavējoties informē Piegādātāju par atteikšanos
pieņemt vai izmantot Škeldu. Piegādātājs ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā ar savu
autotransportu un par saviem līdzekļiem izved kurināšanai nepiemērotu šķeldu.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Prasības kvalitātei un trūkumu novēršana

Piegādātā kurināmā kvalitātei ir jāatbilst Šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes nosacījumiem
(Līguma 1.pielikums).
Ja šķeldas masā ir iekļuvis svešķermenis (akmeņi, metāla gabali, gumijas gabali u.c.
svešķermeņi), vai šķeldas masa neatbilst Šķeldas kvalitātes prasībām, kā rezultātā tiek traucēta
šķeldas katlumājas darbība, Pasūtītājs sastāda aktu par radītajiem bojājumiem un Piegādātājs par
saviem līdzekļiem:
5.2.1. nodrošina šķeldas izņemšanu un aiztransportēšanu uz Piegādātāja šķeldas noliktavu, lai
Pasūtītājs varētu piekļūt šķeldas padeves sistēmai radušos bojājumu novēršanai;
5.2.2. ja svešķermeņu klātbūtnes rezultātā bojāta kāda no šķeldas katlumājas iekārtām, tad
Piegādātājs atlīdzina visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar šo iekārtu remontu;
5.2.3. ja radītā bojājuma dēļ Pasūtītājs nevar šķeldas katlu izmantot siltumenerģijas ražošanai,
tad Pasūtītājs par to rakstiski informē Piegādātāju un Piegādātājs, atbilstoši Pasūtītāja
izrakstītajam rēķinam, apmaksā visus Pasūtītāja izdevumus, kas radušies šķeldas katla
apturēšanas dēļ, iztrūkstošo siltumenerģiju ražojot gāzes katlos.
Ievērojot Pasūtītāja noteiktās Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumus (Līguma
1.pielikums), šķeldas katla un kurtuves tīrīšana ir paredzēta vienu reizi apkures sezonā. Ja
Pasūtītājam zemās šķeldas kvalitātes dēļ nepieciešams šķeldas katlu vai tā kurtuvi tīrīt biežāk nekā
vienu reizi apkures sezonā, tad Pasūtītājs par to rakstiski informē Piegādātāju un Piegādātājs,
pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, apmaksā visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar
kurtuves tīrīšanu, tai skaitā atlīdzina Pasūtītāja izdevumus, kas radušies šķeldas katla apturēšanas
dēļ, t.sk. nepieciešamo siltumenerģiju saražojot gāzes katlos.
Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās šķeldas neatbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un / vai šajā Līgumā noteiktajām prasībām, kā arī citas ar Līguma izpildi
saistītas pretenzijas, nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju.
Pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas, Piegādātājs neatbilstošo šķeldas partiju apmaina pret jaunu
vienas dienas laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas vai atlīdzina Pasūtītājam un trešajām
personām nodarītos zaudējumus. Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam izmaksas šķeldas katla
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apturēšanas dēļ un papildus siltumenerģijas ražošanas izmaksas gāzes katlos, kā arī par saviem
līdzekļiem izved no katlumājas atlikušo prasībām neatbilstošo Šķeldu. Ja Pasūtītājs ir izvirzījis
citas ar Līguma izpildi saistītas pretenzijas, Piegādātājs novērš konstatētos trūkumus vai piedāvā
Pasūtītājam konkrētus risinājumus un sniedz rakstisku motivētu atbildi uz pretenziju ne vēlāk kā 3
(trīs) darba dienu laikā.

6.

Atbildība par Līguma izpildi

6.1.

Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi, un atlīdzina saistību
neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā otrai Pusei nodarītos zaudējumus Latvijas
Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

6.2.

Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu ne mazāku par 250 000,00 (divi
simti piecdesmit tūkstoši euro) un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus. Ja
Piegādātājam ir noslēgta, spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas atbilst
iepriekš minētajām prasībām, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam apliecinātu polises kopiju un
apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu. Piegādātājam jānodrošina, ka Pasūtītājs
apdrošināšanas noteikumu izpratnē ir trešā persona, kā arī, iestājoties apdrošinātajam riskam,
Pasūtītājs ir apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs. Piegādātājs nodrošina šajā punktā norādītās
apdrošināšanas polises spēkā esamību visu Līguma izpildes laiku.
Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas
samaksu apliecinošus dokumentus, ja apdrošināšanas polises darbības periods beidzas pirms
Līguma izpildes, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas
polises darbības termiņa beigām.
Ja Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem pienākas kādi maksājumi no Piegādātāja,
Pasūtītājs ir tiesīgs, paziņojot par to rakstveidā Piegādātājam, ieturēt Pasūtītājam pienākošās
summas no Piegādātājam izmaksājamām summām;

6.3.

6.4.

Piegādātājam var tikt aprēķināts līgumsods EUR 200,00 (divi simti euro) apmērā par katru
gadījumu, ja tiek konstatēti šādi Līguma saistību pārkāpumi:
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.

6.5.

6.6.

Šķelda tiek izkrauta tai neparedzētā vietā;
Šķelda tiek izkrauta lielākā apjomā nekā ir paredzēts kustīgās grīdas noliktavā;
Netiek veikta savlaicīga pelnu konteineru izvešana.
Netiek savākti izbirušie pelni pelnu konteineru teritorijā vai izbirusi šķelda uz asfaltētā
laukuma katlumājas teritorijā.
Ja kāda no Pusēm nokavē Līgumā paredzētos maksājumu termiņu, tā maksā otrai Pusei
nokavējuma procentus 0,1% (desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās neapmaksāto rēķinu
summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda
summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes, kā arī nav
uzskatāma par zaudējumu atlīdzību.
7. Pušu pilnvarotās personas

7.1.

7.2.

Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
7.1.1. Pasūtītāja
pilnvarotā
persona:
_______________________________________
(tālr.________, e-pasts: _____________).
7.1.2. Piegādātāja pilnvarotā persona: ____________________________ (tālr.____________,;
e-pasts: _____________________).
Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības:
7.2.1. Parakstīt ikmēneša aktus par skaitītāja rādījumiem;
7.2.2. parakstīt preču pavadzīmes,
7.2.3. veikt Šķeldas atlikumu saskaņošanu/ inventarizāciju šķeldas kustīgo grīdu noliktavā;
7.2.4. pieteikt un saskaņot Šķeldas piegādes laiku, vienā piegādes reizē piegādājamo Šķeldas
apjomu,
7.2.5. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi,
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7.3.
7.4.

7.2.6. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas vai neatbilstošas Šķeldas partijas piegādi,
tai skaitā tās aizvietošanu ar atbilstošas kvalitātes Šķeldu,
7.2.7. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā
pielikumos.
Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līgumā minēto kontaktinformāciju.

8. Šķeldas piegādes pārtraukumi, nepārvaramas varas apstākļi.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

Vienai no pusēm nekavējoties ir jāpaziņo otrai Pusei par pamatotiem šķēršļiem, kas radušies
Piegādātājam vai Pasūtītājam saistībā ar Šķeldas piegādi vai pieņemšanu noliktavā, par
novēršanas termiņiem, neatbrīvojot Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma.
Puses savlaicīgi vienojas par plānotajiem Šķeldas piegādes pārtraukumiem.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir radusies vispāratzītu, no pusēm neatkarīgu ārkārtas apstākļu (nepārvaramas varas
apstākļi – force majeure) iestāšanās rezultātā un kurus no Līguma parakstīšanas dienas nevarēja
ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles
un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas
nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi ārkārtas apstākļi, kas neiekļaujas Pušu
iespējamās kontroles robežās).
Par force majeure apstākļiem netiek uzskatīti ārgaisa temperatūra, nokrišņi, ceļa seguma stāvoklis
vai arī šķeldas izejvielu piegādātāju vai sadarbības partneru savlaicīga saistību izpilde.
Ja force majeure apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības
atteikties no Līguma izpildes, par to abām pusēm rakstveidā vienojoties . Šajā gadījumā neviena
no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma izbeigšanas rezultātā.

9. Citi noteikumi
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

Ja Piegādātājam Šķeldas piegādei ir nepieciešams saņemt normatīvos aktos noteiktas licences,
atļaujas un saskaņojumus (t.sk., reģistrējoties nepieciešamajos reģistros) Piegādātājs ir atbildīgs
par šo prasību ievērošanu un izpilda tās visā Līguma darbības laikā.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki
vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, fakss, e-pasta adrese u.c.,
tad Puses nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā
esošo informāciju par otru Pusi. Minētie nosacījumi attiecas uz Līgumā un tā pielikumos minēto
Pušu pārstāvniecību un to rekvizītiem.
Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un
tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par
šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju
pārrunu ceļā . Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā.
Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:
9.7.1. Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumi;
9.7.2. Finanšu piedāvājums ,
9.7.3. Apdrošināšanas polise, kas atbilst Līguma 6.2. punktā noteiktajām prasībām.
Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām un 3 (trīs)
pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
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10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
PASŪTĪTĀJS:
SIA “Bauskas siltums”
Vienotais reģ. Nr. 43603001681
Dārza iela 8/1, Bauska, Bauskas nov., LV3901
E-pasts: bsiltums@apollo.lv
Tālr.: 3960586
Valdes loceklis:
Ilmārs Rūsis
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PIEGĀDĀTĀJS:
......................
Vienotais reģ. Nr. ...................
...........................................
...................
E-pasts................................
Tālr.: ...................
Valdes ..................:
.......................

Pielikums Nr.1
Līgumam Nr. BS/2020/1

ŠĶELDAS KVALITĀTES PRASĪBAS UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI
1. Šķeldas kvalitāte

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Rādītājs
Kurināmā zemākā
siltumspēja pie 60%
relatīvā mitruma
Piegādātās šķeldas
mitrums
Pelnu saturs kurināmajā
Pelnu kušanas
temperatūra
Šķeldas frakciju izmēri

Šķeldas frakciju svara
īpatsvars

Zāģu skaidu daļiņu
svara apjoms šķeldā
8. Mizas
Šķeldas radiācijas
9.
līmenis
Pelnu radiācijas līmenis
10. kurtuvē, pelnu
konteinerā
7.

Prasības
Noteicis ražotājs katla
tehnisko parametru
nodrošināšanai
Minimāli
Optimāli
Maksimāli
Maksimāli
Minimāli
Smalkā frakcija
Rupjā frakcija
(maksimālie izmēri)
Rupjā frakcija (63 mm
siets)
Smalkā frakcija (3 mm
siets)

Vērtība

Mērvienība

2,25

kWh/kg

30
35
55
3

%
%
%
%

1150
150x50x30
90

0

C

mm

%

< 20

Maksimāli

15

%

Maksimāli

10

%

Maksimāli

1

Bq/kg

Maksimāli

700

Bq/kg

Nav pieļaujams piegādāt Koksnes šķeldu, kuras sastāvā ir:
 Metāla gabali, sniega gabali vai sasaluša kurināmā gabali, plēves gabali, gumijas
gabali, akmeņi, betona vai asfalta gabali, stikla gabali, smiltis vai augsne,
koksnes gabali vai atgriezumi, kuru izmēri pārsniedz pieļaujamos rupjās šķeldas
frakcijas izmērus,
 Zaļas skujas, zaļas lapas, zaļi zari, zaļa miza.

2. Šķeldas izkraušana
Šķelda ar atbilstošu transportu (ar izkraušanu uz aizmuguri) tiek izkrauta 2 kustīgo grīdu
novietnēs, kuru garums 16 m platums 4 m, šķeldas kraušanas augstums līdz 4 m. Transportam ir
jābūt piemērotam, lai apgriežoties uz asfaltētā laukuma, atmuguriski iebraucot vienā no
iztukšotajām novietnēm izbīdot šķeldas masu, pakāpeniski piepildītu novietni, neizberot šķeldu
ārpus kustīgo grīdu laukumam. Vispirms pilnībā tiek iztukšota viena novietne, tad pārmaiņus
otra, tādejādi maksimālās katla jaudas režīmā 24 stundās jāpiegādā 1,8...2 transporta vienības ar
ietilpību 90 m3.
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3. Katlu iekārtas
Katlumājā uzstādīts ar šķeldu darbināms ūdens sildāmais katls KOLBACH K8-6000 ar
uzstādīto jaudu 5 MW, kustīgo grīdu, priekškurtuvi, hidrauliski darbināmu šķeldas padeves
sistēmu. Rūpnīcas uzrādītais lietderības koeficients – 87%. Iekārtas nodotas ekspluatācijā
2016. gada martā.

4. Pelnu savākšana
No katlu iekārtu hermētiskas sauso pelnu savāksanas sistēmas tie tiek uzkrāti 7 m3 konteinerī,
kuram blakus novietots analoģisks rezerves konteineris. Plānotais konteineru izvešanas biežums
pie katla maksimālās jaudas 5MW – 2- 3 reizes mēnesī, ja pelnu saturs nepārsniedz 2%.
Konteineru konstrukcija pielāgota būvniecības konteineru pārvadāšanas autotransportam.
Par pelnu savlaicīgu un regulāru izvešanu ir atbildīgs šķeldas Piegādātājs un saistītās izmaksas
jāiekļauj piedāvātajā šķeldas cenā EUR/MWh.

5. Šķeldas piegādes apjomi (MWh)
Kopējais plānotais no koksnes šķeldas saražotais siltumenerģijas apjoms gadā pa mēnešiem, kas
var atšķirties par +/- 15%:
Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
Kopā:

MWh
3720
3500
3700
2550
270
1000
1050
1100
1350
2630
3600
3720
28190

1 MWh siltumenerģijas saražošanai (katla izejā) tiek patērēta vidēji 1,50 – 1,55 ber m3 šķelda.

PASŪTĪTĀJS:

PIEGĀDĀTĀJS:

SIA “Bauskas siltums”
Valdes loceklis:
Ilmārs Rūsis

SIA......................
Valdes ..................:
.......................
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Pielikums Nr.2
Līgumam Nr.BS/2020/1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS
RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ DĀRZA IELĀ 11, BAUSKĀ
IESNIEDZ:
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja Nr.
Juridiskā adrese
Uzņēmuma pārstāvis vai pilnvarotā persona
Ieņemamais amats
Tālruņa Nr.
E-pasts:

1.

KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese:
Tālr. / Fax:
e-pasta adrese:

2.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.1. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums vismaz vienam apkures sezonas periodam no
01.10.2020 līdz 30.09.2021.
2.2. Piedāvātajā šķeldas enerģijas cenā katla izejā ir iekļautas visas Līguma projektā
paredzētās izmaksas (t.sk. pelnu utilizācijas izmaksas) un šajā Finanšu piedāvājumā
cena ir jānorāda SIA „Bauskas siltums” katlumājas šķeldas novietnē Dārza ielā 11,
Bauskā.
2.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu, kurš ir spēkā 60 dienas no pēdējās
piedāvājumu iesniegšanas dienas, bet gadījumā, ja Pretendents tiek atzīts par
uzvarētāju, tad līdz attiecīgā Līguma noslēgšanai.
2.4. Šķeldas enerģijas cena jānorāda eiro valūtā par vienu MWh siltumenerģijas vienību
EUR/MWh bez PVN ar 2 cipariem aiz komata un ir nemainīga līguma izpildes laikā.
2.5. Piedāvājam veikt Līguma “Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai
katlumājā Dārza ielā 11, Bauskā” izpildi par sekojošu cenu attiecīgā apkures
periodā:
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EUR/MWh
bez PVN (2020-2021)

Piedāvājums

Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas
ražošanai katlumājā Dārza ielā 11, Bauskā

3. Apliecinām, ka:
 Pasūtītāja nosūtītie dokumenti piedāvājuma sagatavošanai ir saprotami un Piedāvājums
ir sagatavots atbilstoši Pasūtītāja nosūtīto dokumentu prasībām;


Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tas nav pasludināts par
maksātnespējīgu, nav uzsākts tiesiskās aizsardzības process, neatrodas likvidācijas
procesā, nav uzsākta tiesvedība, nav nodokļu parādu;



Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie šķeldas krājumi, nepieciešamās tehnikas vienības
u.c. apstākļi Līguma saistību izpildei pilnā apmērā.



Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2020.gada 1.novembrim.

Paraksta Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona:
Vārds, uzvārds,
amats

Paraksts
Datums

10

