
  

1 

Iepirkums „Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam”  

(identifikācijas Nr. GaPP2017/3)  
 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.3./10 

 

Rēzeknes novada Gaigalavā                                                        2017. gada 23.februārī 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde, reģ. Nr.90000025304, turpmāk 

tekstā „Pircējs”, no vienas puses un AS “VIADA Baltija”, reģ.Nr.40103867145, turpmāk tekstā 

„Pārdevējs”, no otras puses, tekstā katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti arī attiecīgi „Puse” 

un „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes 

transportam” (identifikācijas Nr. GaPP2017/3) rezultātiem, kā arī Pārdevēja iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pircējs iegādājas, un Pārdevējs pārdod degvielu, turpmāk tekstā „Prece”, Pārdevējam 

piederošajās degvielas uzpildes stacijās Latvijas Republikas teritorijā, turpmāk tekstā 

„DUS”, Pircēja pieprasītajā daudzumā un kvalitātē, saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu 

iepirkumā, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1). 

1.2. Preču pirkumam ir neregulāra iepirkuma raksturs, respektīvi, Prece atkarībā no Pircēja 

vajadzībām tiek iegādāta visu Līguma darbības laiku. 

 

2. Līguma darbības laiks un summa 

2.1. Šis Līgums stājas spēkā 2017. gada 1.martā un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus no spēkā 

stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad Pircējs saskaņā ar Līgumu ir iegādājies Preci par kopējo 

summu EUR 8407,00 (astoņi tūkstoši četri simti septiņi euro 00 centi) bez PVN, ja šāds 

apstāklis iestājas ātrāk. 

2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

2.3. Pircējs iegādājas Preci par DUS noteikto cenu. Preces realizācijas cena var mainīties 

pasaules naftas tirgus situācijas ietekmē, kā arī atkarībā no Latvijas valsts nodokļu politikas 

izmaiņām. 

2.4. Pārdevējs piešķir Pircējam fiksētu atlaidi par litru no degvielas esošās mazumtirdzniecības 

cenas konkrētajā Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā visā Latvijas Republikas teritorijā.  

2.5. Līguma 2.4. punktā norādītā atlaide ir spēkā visu Līguma darbības laiku. 

 

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Preces iegādi Pircējs veic, izmantojot Pārdevēja izsniegtas derīgas AS “VIADA Baltija” 

norēķinu kartes, turpmāk tekstā „Karte”. 

3.2. Kartes tiek izsniegtas un izmantotas atbilstoši Pārdevēja piedāvājumā ietvertajiem degvielas 

kartes lietošanas noteikumiem, kuru kopija pievienota šī Līguma 1. pielikumā.  

3.3. Kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā Pircējam par to nekavējoties jāpaziņo 

Pārdevējam pa tālruni xxxxx vai tuvākajā degvielas uzpildes stacijā un ne vēlāk kā nākamajā 

darba dienā šis paziņojums jāapstiprina rakstveidā pa faksu xxxx vai e-pastu xxxx Pircējs 

var arī patstāvīgi bloķēt karti Pārdevēja mājas lapā xxxx esošajā pašapkalpošanās sistēmā. 

3.4. Kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma izsniedz 

Pircējam jaunu Karti. 

3.5. Pārskats par Karšu konta stāvokli un iepriekšējā mēneša pirkumu detalizāciju, kā arī rēķins 

tiek sagatavots elektroniski līdz katra mēneša piektajam datumam un, Pircējam 

autorizējoties, ir pieejams Pārdevēja mājas lapā xxxx Paziņojums par pārskata un rēķina 

sagatavošanu Pircējam tiek nosūtīts uz e-pasta adresi: info@gaigalava.lv    
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3.6. Pircējs norēķinās par faktiski iegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pārskata 

akceptēšanas un rēķina saņemšanas. 

 

4. Kvalitāte, garantija un pretenzijas 

4.1. Pārdevējs garantē tā pārdotās Preces atbilstību Latvijas Republikas un/vai Eiropas 

Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem. 

4.2. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

5. Pušu atbildība 

5.1. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

5.2. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. Nepārvarama vara 

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

radusies nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir, piemēram, dabas 

katastrofas, kara darbība, blokāde, streiks, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai 

aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saviem 

spēkiem un līdzekļiem. 

6.2. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos 

zaudējumus otrai Pusei. 

6.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, šī Līguma saistības tiek pagarinātas par laika 

periodu, kurš ir vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. 

6.4. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā, tā zaudē 

tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem. 

6.5. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne 

paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas, neskatoties uz pienācīgu rūpību, nav 

bijis iespējams novērst. 

6.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, 

Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem vai arī 

izbeidz šo Līgumu. 

 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Pircēja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals, 

tel. 64644537, e-pasts: info@gaigalava.lv  Šī persona ir tiesīga veikt izmaiņas, kas saistītas 

ar mēneša limitiem par pirkumiem Pārdevēja DUS, bloķēt esošās un pasūtīt jaunas Kartes.  

7.2. Pārdevēja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir xxxxxx 

7.3. Jebkurai Pusei ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā informēt otru Pusi par izmaiņām, 

kas saistītas ar atbildīgās personas maiņu. 

7.4. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, Puses apņemas 

risināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas 

tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

7.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

7.6. Šajā Līgumā neparedzētajos jautājumos Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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7.7. Līgumā var izdarīt grozījumus vai papildinājumus, Pusēm rakstiski vienojoties un 

vienošanos pievienojot Līgumam kā tā neatņemamu sastāvdaļu. Grozījumus vai 

papildinājumus izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus. 

7.8. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi 

pilda Līguma saistības. Līguma laušana pirms termiņa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, 

kas jau radušās saskaņā ar šo Līgumu. 

7.9. Šis Līgums sastāv no līguma teksta uz 3 (trīs) lapām un pielikuma uz 2 lapām. 

7.10. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no 

kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja. 

 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PIRCĒJS:  

Rēzeknes novada pašvaldības 

Gaigalavas pagasta pārvalde 

Reģ. Nr. 90000025304 

 

 

 

PĀRDEVĒJS: 

AS “VIADA Baltija”,  
reģ.Nr.40103867145 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1

