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Izsoles paziņojums 

Akciju sabiedrība (AS) „Conexus Baltic Grid” izsludina pieteikšanos uz izsoli dabasgāzes 
pieejamības nodrošināšanai Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 
(https://likumi.lv/ta/id/290270-dabasgazes-parvades-sistemas-lietosanas-noteikumi) 5.4.punktā 
noteiktajā ieejas punktā – pārvades sistēmas starpsavienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes 
krātuvi (turpmāk - krātuve). Izsoli organizēs un tās norisi nodrošinās neatkarīga trešā puse 
(turpmāk – izsoles organizētājs).  

Izsolē var piedalīties tirgus dalībnieki, kuri iesniedz izsoles organizētājam saistošo 
piedāvājumu atbilstoši izsoles noteikumu 
(http://www.conexus.lv/docs/consultations/IPGK_izsole/Izsoles_nolikums_LV.pdf) 
 1.pielikumam līdz 2017. gada  17. jūlija plkst. 17:00, tos nosūtot uz e-pasta adresi: 
conexusizsole@kpmg.lv.  

Izsoles priekšmets ir līgumiska vienošanās ar tirgus dalībniekiem par dabasgāzes 
pieejamības nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi, kas tiek īstenota tirgus 
dalībniekiem nodrošinot, ka krātuvē tiek uzglabāta dabasgāze šādos termiņos un apjomos 
(turpmāk – Nodrošināšanas saistības/ lotes): 

- no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2017. gada 31. oktobrim - 1 150 000 MWh; 

- no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2017. gada 30. novembrim - 1 150 000 MWh;  

- no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2017. gada 31.decembrim - 1 150 000 MWh;  

- no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2018. gada 31.janvārim - 1 150 000 MWh; 

-  no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2018. gada 28. februārim - 3 450 000 MWh. 

Sīkākas informācijas par izsoles noteikumiem saņemšana pie izsoles organizētāja KPMG 
Baltics SIA, tel. + 371 20137045 vai e-pasts –  conexusizsole@kpmg.lv. 

Saistošo piedāvājumu izsoles organizētājs izvērtē ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc 
saistošo piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

   Izsoles uzvarētāju noteikšanai saistošie piedāvājumi katrā no lotēm tiek vērtēti pēc 
Nodrošināšanas saistību cenas, tos sakārtojot izdevīguma secībā, sākot ar zemāko piedāvāto cenu 
katrā no lotēm līdz tajās norādīto apjomu sasniegšanai. 

Ja tiek sasniegts lotē, par kuru ir iesniegts saistošais piedāvājums, norādītais maksimālais 
apjoms, izsoles dalībnieka saistošo piedāvājumu izdevīguma secībā iekļauj proporcionāli un 
atlikušajā daļā tas tiek noraidīts. 

 Ja pēc sakārtošanas izdevīguma secībā vairāki saistošie piedāvājumi ir ar vienādu 
piedāvāto cenu, tos iekļauj izdevīguma secībā proporcionāli l īdz attiecīgajā lotē norādītā apjoma 
sasniegšanai.  

Izsoles uzvarētājam atlīdzība tiek noteikta, reizinot saistošajā piedāvājumā piedāvāto 
cenu ar apstiprināto  apjomu attiecīgajā lotē. Ja izsoles uzvarētājs ir iesniedzis saistošo 
piedāvājumu par vairākām lotēm, atlīdzību nosaka katrai lotei atsevišķi. 

 


