SIA "ENERĢIJAS PUBLISKAIS TIRGOTĀJS" IZCELSMES
APLIECINĀJUMU IZSOLES NOTEIKUMI
(Izsoles ID Nr. 21/01)

Rīga, 2021
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1.

MĒRĶIS UN VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām Publiskais tirgotājs – Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Enerģijas publiskais tirgotājs" – saņem izcelsmes apliecinājumus par tā
elektroenerģijas ražotāja saražoto elektroenerģiju, kurš pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma
ietvaros vai saņem garantētu maksu par uzstādīto jaudu. Pārvades sistēmas operators – Akciju
sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – izcelsmes apliecinājumu izsniedz publiskajam tirgotājam,
pamatojoties uz publiskā tirgotāja pieprasījumu. Publiskais tirgotājs – Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Enerģijas publiskais tirgotājs" – samazina elektroenerģijas obligātā iepirkuma un
garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu ietvaros radušās kompensējamās izmaksas virs
tirgus cenas par to ieņēmumu daļu, kuru publiskais tirgotājs saņēmis par attiecīgā izcelsmes
apliecinājuma pārdošanu.
1.2. Sarunu procedūras jeb izsoles (turpmāk – Izsole) mērķis ir, nodrošinot brīvu konkurenci un
atklātumu, pārdot elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus, kurus, pamatojoties uz enerģijas
publiskā tirgotāja – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Enerģijas publiskais tirgotājs" (turpmāk
arī – Pārdevējs) – pieprasījumu, pārvades sistēmas operators – Akciju sabiedrība
"Augstsprieguma tīkls" – izsniedzis par tādu elektroenerģijas ražotāju, kuri saņem valsts atbalstu,
saražoto elektroenerģiju.
1.3. Izsoles priekšmets – elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi – saskaņā ar Eiropas enerģijas
sertifikācijas sistēmas noteikumu elektroenerģijas shēmu izdoti elektroniski dokumenti, ar kuriem
elektroenerģijas lietotājiem pierāda, ka attiecīgais elektroenerģijas daudzums ir saražots no
atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā.
1.4. Piedalīties Izsolē un kļūt par Izsoles dalībnieku (turpmāk – Dalībnieks) var jebkurš
uzņēmums, kas ir reģistrējis kontu kādā no Izcelsmes apliecinājumu Eiropas izdevējiestāžu
asociācijas (Association of Issuing Bodies, AIB) dalībvalsts Eiropas enerģijas sertifikācijas
sistēmas Izcelsmes apliecinājumu reģistriem.

2.

IZSOLES RĪKOTĀJS, NOTEIKUMU UN PAPILDU INFORMĀCIJAS
SAŅEMŠANA

2.1. Izsoles norises rīkotājs ir Akciju sabiedrība "Latvenergo", vienotais reģistrācijas Nr.
40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija, kas Pārdevēja uzdevumā organizē
un nodrošina Izsoles norisi.
2.2. Izsoles Noteikumi un atbildes uz ieinteresēto Dalībnieku jautājumiem ir pieejamas
elektroniski Pārdevēja tīmekļa vietnes https://www.eptirgotajs.lv/ sadaļā "Izcelsmes
apliecinājumi".
2.3. Pārdevēja informācijas sniegšanai par Izsoli pilnvarotās personas kontaktinformācija norādīta
Pārdevēja tīmekļa vietnē https://www.eptirgotajs.lv/, sadaļā "Izcelsmes apliecinājumi".
2.4. Ja Dalībniekam nepieciešams šo Noteikumu skaidrojums, viņš par to laikus paziņo, nosūtot
e-pastu uz Noteikumu 2.3.punktā norādīto Pārdevēja pilnvarotās personas kontakta e-pasta adresi.
Izsoles rīkotājs uz laikā iesniegtiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs ne vēlāk kā trīs (3) darba
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju AS "Latvenergo"
nosūtīs Dalībniekam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju 2.2.punktā
norādītajā interneta adresē, norādot uzdoto jautājumu, bet nenorādot skaidrojuma pieprasītāju.
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3. IZSOLES PIEDĀVĀJUMS
Izsolē piedāvātais izcelsmes apliecinājumu apjoms MWh sadalījumā pēc ražošanas perioda,
enerģijas avota veida un tehnoloģijas norādīts šo Noteikumu 1.pielikumā.

4. TIRGOJAMIE PRODUKTI
Produkta apraksts:
1.
Ražošanas veids: hidro, vējš, biogāze, biomasa, dabasgāze (augstas efektivitātes
koģenerācijas tehnoloģijas).
2.
Derīguma termiņš – 12 mēneši no ražošanas mēneša
3.
Negatīvas cenas – netiek pieņemtas
4.
Piedāvājuma apjoma mērvienība – MWh
5.
Minimālais piedāvājuma apjoms – 1 MWh
6.
Apjoma solis – 1 MWh
7.
Cena – EUR/MWh, 3 decimāldaļas
8.
Piegāde – trīs (3) darba dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstītā rēķina apmaksas no Pārdevēja
konta uz Izsoles uzvarētāja kontu.
5. IZSOLES NORISE UN PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA
5.1. Dalībnieks iesniedz AS "Latvenergo" Izsoles piedāvājuma lapu saskaņā ar šo Noteikumu
2.pielikumu (turpmāk – Piedāvājums), to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
trade.ept@latvenergo.lv 2021.gada 29.septembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00 (pēc Latvijas
laika).
5.2. Dalībnieks ar vienu elektroniskā pasta sūtījumu var iesniegt tikai vienu Piedāvājumu. Ja ar
vienu elektroniskā pasta sūtījumu tiek iesniegti vairāki Piedāvājumi, visus Dalībnieka iesniegtos
Piedāvājumus AS "Latvenergo" noraida un neizskata.
5.3. Piedāvājumam jābūt noformētam elektroniskā formātā (.xlsx, vai .pdf ), saskaņā ar
2.pielikumā pievienoto formas paraugu un aizsargātam ar Microsoft Office vai Libre Office
šifrēšanu, izmantojot paroli.
5.4. AS "Latvenergo" nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz Izsoles dienas plkst.14:05 (pēc Latvijas
laika), elektroniski informē Dalībnieku par Piedāvājuma saņemšanu. Apliecinājums par
Piedāvājuma saņemšanu nav uzskatāms par apliecinājumu, ka Dalībnieka iesniegtais Piedāvājums
ir noformēts vai iesniegts atbilstoši šo Noteikumu prasībām.
5.5. Dalībnieks nosūta AS "Latvenergo" Piedāvājuma faila paroli laika periodā no Izsoles dienas
plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika) līdz 15:00 uz AS "Latvenergo" e-pastu trading@latvenergo.lv.
5.6. AS "Latvenergo" elektroniski informē Dalībnieku par elektroniski iesniegtās paroles
saņemšanu. Apliecinājums par paroles saņemšanu nav uzskatāms par apliecinājumu, ka
Dalībnieka iesniegtā parole ir derīga un Piedāvājuma fails noformēts vai iesniegts atbilstoši šo
Noteikumu prasībām.
5.7. Piedāvājums netiek izskatīts šādos gadījumos:
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5.7.1. Ja Piedāvājums tiek saņems ārpus šo Noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktā termiņa.
5.7.2. Ja Piedāvājuma faila parole netiek iesniegta, vai ar to nav iespējams piedāvājuma
failu atvērt un Dalībnieks nespēj nodrošināt Piedāvājuma faila atvēršanai atbilstošu paroli
šo Noteikumu 5.5. apakšpunktā noteiktā termiņā.
5.7.3. Ja Piedāvājuma faila parole tiek iesūtīta ārpus šo Noteikumu 5.5. apakšpunktā
noteiktā termiņa.
5.8. Dalībnieks var atsaukt iesniegto Piedāvājumu līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām,
kas noteikts šo Noteikumu 5.1. apakšpunktā.
5.9. Dalībnieks Piedāvājuma ietvaros drīkst iekļaut vairākus cenas solījuma (turpmāk – Solījums)
piedāvājumus par Dalībnieka brīvi izvēlētu izcelsmes apliecinājumu apjomu konkrētam ražošanas
veidam, Piedāvājumā norādot enerģijas avota veidu un tehnoloģiju, vai par Dalībnieka brīvi
izvēlētu izcelsmes apliecinājumu apjomu bez ražošanas veida noteikšanas.
5.10. Dalībnieks Solījumu izteic pieprasītajam izcelsmes apliecinājuma apjomam, kas nav mazāks
par Produkta aprakstā šo Noteikumu 4. punktā norādīto un lielāks par Izsoles paziņojumā noteikto
izcelsmes apliecinājumu maksimāli pieejamo apjomu katram enerģijas avota veidam un
tehnoloģijai atsevišķi un kas ir noapaļots līdz veselam skaitlim.
5.11. Dalībnieks Piedāvājumā norāda, vai pieprasītais izcelsmes apliecinājumu apjoms ir
uzskatāms par fiksētu vai mainīgu, lai izvairītos no maznozīmīga izcelsmes apliecinājumu apjoma
iegādes gadījumā, ja iestājas šo Noteikumu 7.5.apakšpunktā noteiktie apstākļi.
5.12. Šo Noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā Izsoles dalībnieks var iesniegt jaunu
Piedāvājumu. AS "Latvenergo", vērtējot Piedāvājumus saskaņā ar šo Noteikumu 7. punktu,
izmanto pēdējo Izsoles dalībnieka iesniegto Piedāvājumu.
5.13. AS "Latvenergo" noraida Piedāvājumu, ja tas neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām
prasībām.
5.14. AS "Latvenergo" var pārtraukt Izsoli jebkurā laikā, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.15. Dalībniekam jāsedz visas Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. AS
"Latvenergo" nekompensē un neatlīdzina Izsoles dalībniekiem ar Izsoli saistītos izdevumus un/vai
zaudējumus.

6. SOLĪJUMA CENA
Izsoles dalībnieks Solījuma cenu par MWh uzrāda euro (EUR) ar precizitāti līdz trīs zīmēm aiz
komata bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, IZSOLES UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
7.1. AS "Latvenergo" vērtē tikai tos Izsoles dalībnieku Piedāvājumus, kuri iesniegti atbilstoši šo
Noteikumu 5. punkta prasībām.
7.2. AS "Latvenergo" vērtē Izsoles dalībnieku Piedāvājumos norādītās Solījumu cenas bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
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7.3. AS "Latvenergo" sakārto šo Noteikumu prasībām atbilstošos Solījumus ekonomiskā
izdevīguma secībā pēc Piedāvājumā iesniegtās Solījuma cenas (EUR/MWh), sākot ar augstāko
piedāvāto Solījuma cenu, līdz tiek sasniegts Izsoles paziņojumā norādītais maksimāli pieejamais
izcelsmes apliecinājumu apjoms.
7.4. Ja Izsolē iesniegtie izcelsmes apliecinājumu piedāvājumi pārsniedz kopējo Izsoles ietvaros
noteikto apjomu, tie Izsoles dalībnieku piedāvājumi, kuru iesniegtie daudzumi pēc sakārtošanas
izdevīguma secībā pārsniedz šo kopējo apjomu, tiek noraidīti. Ja kopējo Izsoles ietvaros noteikto
izcelsmes apliecinājumu daudzumu Izsoles dalībnieka iesniegtais piedāvājums pārsniedz daļā, tad
noraida tikai to daļu, kura pārsniedz šo kopējo apjomu, ja izsoles dalībnieks ir norādījis, ka
piedāvājums uzskatāms par mainīgu.
7.5. Ja šo Noteikumu 7.4. punktā minētajā gadījumā ir iesniegts vairāk nekā viens izcelsmes
apliecinājumu piedāvājums, kurš ir noslēdzošais kopējā Izsoles ietvaros noteiktā izcelsmes
apliecinājumu daudzuma sasniegšanā, šie Piedāvājumi ir ar vienādu piedāvāto cenu un Izsoles
dalībnieks ir norādījis, ka piedāvājums uzskatāms par mainīgu, apjomā līdz kopējam Izsoles
ietvaros noteiktajam izcelsmes apliecinājumu daudzumam šos piedāvājumus iekļauj proporcionāli
par šo cenu Dalībnieka iesniegtajam daudzumam.
7.6. AS "Latvenergo" ir tiesības noraidīt piedāvājumu, ja solījuma cena acīmredzami neatbilst
tirgus situācijai. AS "Latvenergo" ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus izsolē kopā vai kādā
atsevišķā ražošanas veidā.
7.7. Ja AS "Latvenergo" izmanto tiesības noraidīt piedāvājumu, tad Pārdevējs var izsludināt
papildu izsoli par nerealizēto apjomu ne agrāk kā piecas (5) darba dienas no sākotnējās Izsoles
dienas. Paziņojums par papildu izsoli tiek publicēts Pārdevēja mājas lapā. Ja Pārdevējs neizmanto
tiesības izsludināt papildu izsoli, tad nerealizētais Izcelsmes apliecinājumu apjoms tiek pārcelts
realizācijai nākamajā izsolē.

8. LĒMUMA PAR UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA
8.1. Lēmumu par Izsoles rezultātu AS "Latvenergo" pieņem vienas (1) darba dienas laikā pēc šo
Noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. AS "Latvenergo"
nosūta informāciju par Izsoles rezultātiem Dalībniekam elektroniski uz Piedāvājumā norādīto epasta adresi tikai tajā daļā, kas attiecas uz konkrētā Dalībnieka iesniegto Piedāvājumu.
8.2. Izsoles uzvarētāja iesniegtais Solījums ir pamats līguma par Izcelsmes ap liecinājumu
pārdošanu noslēgšanai.
8.3. Pārdevējam saņemamā atlīdzība tiek noteikta, reizinot Piedāvājumā piedāvāto cenu ar Izsoles
rezultātā apstiprināto izcelsmes apliecinājumu daudzumu. Atlīdzības apjoms euro (EUR) tiek
noapaļots ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
8.4. Pēc lēmuma par Izsoles rezultātiem apstiprināšanas AS "Latvenergo" sagatavo un trīs (3) darba
dienu laikā nosūta elektroniski vai pa pastu Izsoles uzvarētājiem līgumu ar Pārdevēju par
Izcelsmes apliecinājumu pārdošanu.
8.5. Izsoles uzvarētājam ir pienākums septiņu (7) darba dienu laikā no līguma saņemšanas dienas
parakstīt un nosūtīt uz AS "Latvenergo" norādīto elektronisko vai pasta adresi līgumu par
Izcelsmes apliecinājumu pārdošanu.
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8.6. Ja 8.5. apakšpunktā norādītajā termiņā AS "Latvenergo" nav saņēmis Izsoles uzvarētāja
parakstīto līgumu, lēmums par Izsoles rezultātu tajā daļā, kas attiecas uz līgumu neparakstījušo
Izsoles uzvarētāju, tiek anulēts. Izcelsmes apliecinājumi par anulēto lēmuma daļu tiek pārcelti uz
nākamo Izsoli.

9. IZCELSMES APLIECINĀJUMU PIEGĀDE UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
9.1. Izsoles uzvarētāja un Pārdevēja parakstītais līgums ir pamats rēķina izrakstīšanai un izcelsmes
apliecinājumu piegādei.
9.2. Pārdevējs apņemas piegādāt izcelsmes apliecinājumus Izsoles uzvarētājam laika periodā no
piecām (5) līdz piecpadsmit (15) darba dienām pēc šo Noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.3. Pēc izcelsmes apliecinājumu piegādes dienas AS "Latvenergo" Pārdevēja uzdevumā
elektroniski sagatavo rēķinu un nosūta Izsoles uzvarētājam, rēķina apmaksas termiņš – desmit (10)
darba dienas no rēķina nosūtīšanas dienas.
9.4. Atbilstoši šai Izsolei veiktajām izcelsmes apliecinājumu piegādēm piemērojamo PVN režīmu
nosaka saskaņā ar tās jurisdikcijas PVN tiesību aktiem, kurā PVN nolūkiem uzskata par veiktu ar
nodokli apliekamu darījumu.
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1. pielikums
SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" izcelsmes apliecinājumu izsoles noteikumi
(Izsoles ID nr. 21/01)

Izcelsmes apliecinājumu izsoles specifikācija
Vispārīga informācija
Izsoles datums
Pārdevējs
Izsoles rīkotājs
Izcelsmes valsts
Izcelsmes apliecinājuma veids

29.09.2021
SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs"
AS "Latvenergo"
Latvija
Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas
Izcelsmes apliecinājums

Izsolei specifiska informācija
Lotes kods
Tehnoloģija
Daudzums (MWh)
Ražošanas periods
Papildus informācijas lauks

1
BIOGĀZE
56 596
2021
Investīciju un ražošanas atbalsts/Ražošanas atbalsts

Izsolei specifiska informācija
Lotes kods
Tehnoloģija
Daudzums (MWh)
Ražošanas periods
Papildus informācijas lauks

2
BIOMASA
89 322
2021
Investīciju un ražošanas atbalsts/Ražošanas atbalsts

Izsolei specifiska informācija
Lotes kods
Tehnoloģija
Daudzums (MWh)
Ražošanas periods
Papildus informācijas lauks

3
DABASGĀZE
112 962
2021
Ražošanas atbalsts

Izsolei specifiska informācija
Lotes kods
Tehnoloģija
Daudzums (MWh)
Ražošanas periods
Papildus informācijas lauks

4
HIDRO
10 018
2021
Ražošanas atbalsts
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Izsolei specifiska informācija
Lotes kods
Tehnoloģija
Daudzums (MWh)
Ražošanas periods
Papildus informācijas lauks

5
VĒJŠ
51 800
2021
Investīciju un ražošanas atbalsts/Ražošanas atbalsts

Izsolei specifiska informācija
Lotes kods
Tehnoloģija
Daudzums (MWh)
Ražošanas periods
Papildus informācijas lauks

6
BIOGĀZE
1 325
2020-12
Investīciju un ražošanas atbalsts
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2. pielikums
SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" izcelsmes apliecinājumu izsoles noteikumi
(Izsoles ID nr. 21/01)

Izsoles piedāvājuma veidlapa
Izsoles datums

29.09.2021

Izsoles ID nr.

21/01

Dalībnieks
Pārdevējs

SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs"

Izsoles rīkotājs

AS "Latvenergo"

Informācija par dalībnieku
Uzņēmums
Reģistrācijas numurs
Kontaktpersona
e-pasts
Domēns
Konta numurs

Piedāvājums
Lotes kods

Daudzums
(MWh)

Cena
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Daļējs apjoms atļauts

