
1 

 

PIRKUMA LĪGUMS Nr. 3-31-4/5 

 

Varakļānos, 2019.gada 9.janvārī   
 

Varakļānu novada pašvaldība, turpmāk – Pircējs, reģistrācijas Nr.90000054750, adrese Rīgas iela 13, 

Varakļāni, Varakļānu novads,  domes priekšsēdētāja Māra Justa personā, kas darbojas pamatojoties uz 

Varakļānu novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 

AS “VIADA Baltija”, turpmāk - Pārdevējs, reģistrācijas Nr.40103867145 tās valdes locekļa Nerijus 

Seilius personā, kas darbojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, abi kopā un atsevišķi saukti Puses, 

atbilstoši iepirkuma „Degvielas iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. 

VNP 2018/13 (turpmāk- Iepirkums), rezultātiem, pamatojoties uz Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, 

noslēdza sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai pārdod Picējam, bet 

Pircējs pērk degvielu (benzīnu 95 E, vai/un dīzeļdegvielu, turpmāk– Degviela) un saņem degvielu 

uzpildes staciju pakalpojumus, Pārdevējam piederošajās degvielas uzpildes stacijās,izmantojot 

Pārdevēja izsniegtās kredītkartes – degvielas kartes.  

1.2. Pircēja prognozējamais Degvielas patēriņš Līguma darbības laikā ir 51 000 litri, tajā skaitā: 

1.2.1. benzīns 95 E – 11 000 litri; 

1.2.2. dīzeļdegviela – 40 000 litri; 

1.3. Pārdevējs apliecina, ka visām piedāvātajām Degvielas markām kvalitāte ir apstiprināta ar 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu 

atbilstības sertifikātu. 

1.4. Pārdevējs pārdod Degvielu degvielas uzpildes stacijās saskaņā ar degvielas uzpildes staciju (turpmāk- 

DUS) sarakstu, kas ir Līguma pielikumā un ir tā neatņemama sastāvdaļa 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1.  Līguma summa tiek noteikta, vadoties no Pārdevēja iesniegtā finanšu piedāvājuma Iepirkumā ar 

summu līdz EUR 49 980,00 (četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro, 00 centi) bez 

PVN. PVN piemēro likumā noteiktajā kārtībā. 

2.2. Līguma 1.2.punktā norādītais aptuvenais Degvielas daudzums Līguma darbības laikā var tikt 

precizēts atbilstoši faktiskajam izlietojumam. 

2.3. Pircējs pērk Degvielu ar bezskaidras naudas norēķiniem, norēķinoties ar Pārdevēja izsniegtajām 

degvielas kredītkartēm. 

2.4. Degvielas cena tiek noteikta atbilstoši pirkuma brīdī DUS spēkā esošajām degvielas pārdošanas 

cenām, piemērojot sekojošas atlaides no degvielas mazumtirdzniecības cenas visā Līguma darbības 

laikā:  

2.4.1. benzīns 95E bez svina – tiek piemērota atlaide 0,060 EUR/litrā apmērā no 

mazumtirdzniecības viena litra šī benzīna cenas (bez PVN);  

2.4.2. dīzeļdegviela – tiek piemērota atlaide 0,060 EUR/litrā apmērā no mazumtirdzniecības 

viena litra dīzeļdegvielas cenas (bez PVN).  

2.5. Samaksu par iegādāto Degvielu Pircējs veic vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī iegādāto 

Degvielu, pamatojoties uz Pārdevēja iesniegtu rēķinu, kurā norādīta aprēķinātā atlaide.  

2.6. Pircējs par saņemto Degvielu un pārējām autoprecēm norēķinās 30 (trīsdemit) dienu laikā no dienas, 

kad Pārdevējs iesniedzis preču pavadzīmi – rēķinu. 

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu par Degvielu 

Pārdevēja kontā. 
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3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pārdevējs apņemas izgatavot un izsniegt Pircējam degvielas kredītkartes (turpmāk– Kartes). 

3.2. Pircējs apņemas ieverot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu. 

3.3. Ja Karte tiek pazaudēta vai prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā, par to nekavējoties 

jāziņo Pārdevējam rakstiskā veidā pa faksu 67475530; e-pastu: info@viadabaltija.lv un mutiski pa 

tālruni 80000208. 

3.4. Pircējs ir tiesīgs Līguma  darbības laikā salīdzināt piedāvātās cenas ar vidējo cenu līmeni Latvijas 

tirgū un vienpusēji atkāpties no šī līguma septiņu kalendāro dienu laikā par to informējot Pārdevēju, 

ja Pārdevēja piedāvātās cenas ir lielākas par 10 (desmit) % nekā vidējās tirgū. Pusēm savstarpēji 

vienojoties, Pārdevējs var piedāvāt citas, Pircējam izdevīgākas cenas. 

3.5.  Ja Pircēja autotransportam nepieciešams remonts, kas ir saistīts ar Pārdevēja pārdoto nekvalitatīvo 

degvielu un kas ir Pircēja pamatots un pierādīts, Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar 

nepieciešamajiem remontiem. 

3.6. Pircējs apņemas veikt samaksu par Degvielu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā; 

3.7. Pārdevējs nodrošina Degvielas iegādi pie Pārdevēja sadarbības partneriem, ja Pircēja atrašanās vietā 

Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās nav iespējams uzpildīt Pārdevēja piedāvāto degvielu.  

3.8. Pārdevējs apņemas nodrošināt Degvielas pārdošanu visās Pārdevēja un viņa sadarbības partneru DUS.  

3.9. Gadījumā ja Pircējs no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (piem. elektroenerģijas padeves pārtraukšana), 

nevar patstāvīgi iegādāties Degvielu, bet degvielas iegāde ir iespējama ar Pārdevēja tehnisko līdzekļu 

un transporta palīdzību, tad Pārdevējs apņemas piegādāt degvielu pircēja noteiktajā vietā un laikā 

Varakļānu novada teritorijā.  

3.10. Puses ir atbildīgas par saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai. 

 

4. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana 

4.1.  Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai 

papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

4.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma izpildes termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā 

vienojoties. 

4.3. Puses var vienpusēji lauzt Līgumu , vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot otru Pusi. 

4.4. Līguma laušanas gadījumā Pārdevējam ir tiesības pieprasīt samaksu tikai par faktiski piegādāto 

degvielu un sniegtajiem DUS pakalpojumiem. 

 

5. Strīdu risināšanas kārtība 

5.1.   Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 

protokolētas. Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā pēc Pircēja juridiskās 

adreses. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

6.2.   Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību  nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņas uzskata 
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ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, ziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības 

apstiprinājumu un to raksturojumu. 
 

7. Citi noteikumi 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus no tā parakstīšanas 

brīža. 

7.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses 

vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līgumā izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, 

kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

7.3. Ja kādai no Līguma Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

7.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm 

tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam. Pusei, 

kuras saistības un tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski paziņot otrai Pusei un 3 

(trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un 

saistību un tiesību pārņēmēju.  

7.5.  Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma 

noteikumu tulkošanu. 

7.6.  Līgums sastādīts uz 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens izsniegts Pircējam un viens - 

Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

7.7.  Pušu pilnvarotie pārstāvji Līguma izpildes laikā:  

Pircēja pilnvarotais pārstāvis: Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis: 
Ivars Ikaunieks Sandra Zelčāne 

Tālrunis: 29285545 Tālrunis: 67475529 

Fakss: 64860840 Fakss: 67475530 

e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

             ivars.ikauniek@inbox.lv 

e-pasts: info@viadabaltija.lv 

             s.zelcane@viadabaltija.lv 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pircējs                      Pārdevējs 

Varakļānu novada pašvaldība   
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni,   
Varakļānu  novads, LV – 4838   
Reģistrācijas Nr. 90000054750    
Norēķinu rekvizīti: 

AS Swedbank, HABALV22  
Konts: LV25HABA0001402041751 

AS “VIADA Baltija”   
Adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046 

Reģistrācijas Nr. 40103867145    
Norēķinu rekvizīti: 

AS Swedbank, HABALV22  
Konts: LV84HABA0551039841158 
  

__________________________ M.Justs 

                                (paraksts) 

 __________________________ N.Seilius 

                               (paraksts) 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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