Dabasgāzes tirdzniecības līgums Nr. AJG-10-12/2017/F
Rīgā,
PIRCĒJS
Uzņēmuma nosaukums: VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Reģistrācijas Nr. 40003345734
Uzņēmuma juridiskā adrese, pasta indekss: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
e-pasts
Roberts Skudra, Vispārīgās daļas speciālists
roberts.skudra@csdd.gov.lv
Kontaktpersonas norēķiniem vārds, uzvārds
e-pasts rēķiniem
Roberts Skudra, Vispārīgās daļas speciālists
roberts.skudra@csdd.gov.lv
Uzņēmuma pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksttiesību apliecinošs dokuments
Andris Lukstiņš, valdes priekšsēdētājs, 2017.gada 20.decembra valdes sēdes protokola nr.56, lēmums nr.4

2018. gada 9.janvāris

Tālruņa Nr.
+371 29 263 330
Tālruņa Nr.
+371 29 263 330

PĀRDEVĒJS
Uzņēmuma nosaukums: AS “AJ Power Gas”
Reģistrācijas Nr. 40203049079
Uzņēmuma juridiskā adrese, pasta indekss: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV – 1048
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats
e-pasts
Tālruņa Nr.
Roberts Samtiņš, valdes loceklis
gaze@ajpower.lv
+371 67 969 140
Uzņēmuma pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksttiesību apliecinošs dokuments
Roberts Samtiņš, valdes loceklis, statūti
Līguma priekšmets
Līguma priekšmetā ietilpst dabasgāzes piegāde, pārdošana, sadales un pārvades sistēmas pakalpojumi, balansēšanas atbildība, rēķinu
izrakstīšana, maksājumu iekasēšana un apstrāde, kā arī citas darbības, kas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecību un kas ir izpildāmas saskaņā ar
prasībām, kas noteiktas Līgumā un tam pievienotajos pielikumos. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78
„Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 60.punktam līguma ietvaros balansēšanas atbildība tiks uzticēta pretendentam (dabasgāzes
tirgotājam).Pārdevējs saskaņā ar līguma noteikumiem pārdod neierobežotā apjomā dabasgāzi Pircējam un Pircējs nopērk dabasgāzi no Pārdevēja
atbilstoši šī dabasgāzes tirdzniecības līguma (turpmāk – Līgums) noteikumiem.
1. Pamatnoteikumi
1.1. Norēķinu valūta:
EUR
1.2. Dabasgāzes apjoms:
1.3. Dabasgāzes cenas spēkā esamības periods:
1.4. Dabasgāzes cena (bez PVN)
1.5. Dabasgāzes tirdzniecības periods:
1.6. Rēķinu apmaksas termiņš:
1.7. Nokavējuma procenti par maksājumu
kavējumu:
1.8. Līguma parakstīšanas dienā spēkā esošie
dabasgāzes apgādes sistēmas pakalpojumu tarifi
(bez PVN)

Pircējam ir tiesības iegādāties neierobežotu apjomu dabasgāzes.
01.02.2018 – 31.01.2019
0.0238968 EUR/kWh*
01.02.2018 – 31.01.2019
15 dienas no rēķina saņemšanas brīža
0.15% (nulle komats piecpadsmit procenti) dienā, bet ne vairāk, kā 10% no
aizkavētās maksājuma summas.
Saskaņā ar Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas mājas lapā publicētiem
spēkā esošiem tarifiem
https://www.sprk.gov.lv/lapas/dabasgaze-lietotajiem#Tarifi95

1.9. Maksa par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu:

Maksa = Rēķ.Vid./ETP*Mēn.sk., bet ne mazāk kā 25% no Rēķ.Vid.
Rēķ.Vid. – 1 (viena) mēneša vidējais maksājums par dabasgāzi
ETP – dabasgāzes tirdzniecības periods izteikts pilnos kalendārajos mēnešos
Mēn.sk. – dabasgāzes tirdzniecības periodā atlikušo kalendāro mēnešu skaits

1.10. Maksa par Take-or-pay noteikumu neizpildi
Maksa netiek piemērota
1.11. Maksa par dabasgāzes apjoma pārsniegšanu
Maksa netiek piemērota
2. Īpašie noteikumi
2.1. Dabasgāzes tirdzniecības noteikumi ir noteikti Līguma 1.pielikumā.
2.2. Dabasgāzes piegādes vietas un izmantošanas mērķis noteikts Līguma 2.pielikumā.
2.3. Pircējs, parakstot Līgumu, pilnvaro Pārdevēju:
2.3.1. saņemt no dabasgāzes sistēmas operatoriem un sniegt tiem visu Līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;
2.3.2. veikt Pircēja datu apstrādi.
2.4. Līguma kopējā summa ir līdz EUR 41 999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 99 centi), bez pievienotās
vērtības nodokļa. Līgums ir spēkā līdz Līguma 1.3.punktā minētajam termiņam vai līdz šajā punktā minētās summas izsmelšanai, līdz iestājas
kāds no nosacījumiem.
*Dabasgāzes cena veidojas no vairākām komponentēm saskaņā ar Līguma Finanšu piedāvājumu 3.pielikumu.
3. Citi noteikumi
Līgums ir sastādīts divos (2) vienādos eksemplāros, pa vienam Līguma eksemplāram Pircējam un Pārdevējam.
Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma 1.pielikumu “Dabasgāzes tirdzniecības noteikumi”, Līguma 2.pielikumu
“Dabasgāzes piegādes vieta un izmantošanas mērķis”, Līguma 3.pielikumu ‘Finanšu piedāvājums” sapratušas tos un atzīst par sev saistošiem kā
neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
Pircējs
Andris Lukstiņš, valdes priekšsēdētājs

Pārdevējs
Roberts Samtiņš, valdes loceklis

09.01.2018.

09.01.2018.

