
IEPIRKUMA LĪGUMS 

Par kurināmās degvielas piegādi 

 

Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads     2017.gada ..... …….   

Ērgļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu 
pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, tās priekšsēdētāja 
Guntara Velča personā, kurš rīkojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, no vienas 
puses,  

un SIA “D&P”, reģ. Nr. 40003752725, Trijādības iela 2A-6, Rīga, LV-1048 tās 
<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar 
<pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no 
otras puses, turpmāk saukti par “Pusēm” kopā vai par “Pusi” katrs atsevišķi, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un tā noteiktajā kārtībā veiktā, atklātā 
konkursa “Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. ĒNP 2017/10) prasībām, piedāvājumu un rezultātiem, noslēdz šo 
līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets un summa 
1.1.  Pārdevējs pārdod, bet Pasūtītājs pērk 62 000 litru kurināmas degvielas 

(turpmāk tekstā - Prece) par kopējo līguma summu EUR 37286,44 (trīsdesmit 
septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit seši eiro 44 centi) (turpmāk – 
līgumcena), kas sastāv no samaksas par līguma izpildi EUR EUR 30815,24 
(trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit eiro 24 centi) un pievienotās 
vērtības nodokļa 21% apmērā, kas ir EUR 6471,20 (seši tūkstoši četri simti 
septiņdesmit viens eiro 20 centi). 

1.2.  Pārdotās Preces kvalitātei ir jāatbilst rūpnīcas izgatavotājas izsniegtajam 
kvalitātes sertifikātam un sertifikācijas institūcijas izsniegtajam atbilstības 
sertifikātam. 

1.3. Pārdevējs garantē izsniegto naftas produktu kvalitātes atbilstību Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. 

           
2. Preces saņemšanas kārtība 

2.1.  Preci Pasūtītājs saņem divdesmit četrus mēnešus vai līdz līguma pilnīgai 
saistību izpildei no šī līguma noslēgšanas brīža.  

2.2. Pārdevējs Preci - Kurināmo degvielu piegādā saskaņā ar norādītajām adresēm: 
Oškalna ielā 6, Ērgļos; „Rītos”, Sausnējā, Sausnējas pagastā un Ezera ielā 2, 
Jumurdā, Jumurdas pagastā, pēc iepriekšējās vienošanās par preces piegādes 
laiku darba dienā darba laikā. Pārdevējs piegādā naftas produktus ar savu 
transportu. Transporta izdevumi iekļauti preces cenā. 

2.3. Pārdevējs pārdodamās degvielas cenu var mainīt tikai pamatojoties uz cenu 
svārstībām pasaules naftas tirgū, izmainām likumdošanas normatīvajos aktos, 
valūtas kursa svārstībām, kā arī citiem, no Pārdevēja neatkarīgiem, faktoriem, 
kas ietekmē degvielas cenu. Ja Pasūtītājs ir konstatējis, ka Pārdevēja 
piedāvātā cena pārsniedz attiecīgās degvielas vidējo tirgum cenu līmeni vairāk 
nekā par 10 %, Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas var izbeigt Līguma darbību 
pirms Līguma termiņa beigām. 

              
3. Samaksas kārtība 
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3.1.  Par Kurināmās degvielas iegādi Pasūtītājam tiek izsniegta preču pavadzīme-
rēķins, kura tiek nodota Kurināmās degvielas piegādes vietā kopā ar Preci un uz 
kuras Pasūtītājs veic atzīmi par Kurināmās degvielas saņemšanu. 

3.2. Par Kurināmo degvielu Pasūtītājam pa e-pastu vai pastu līdz nākošā mēneša 
7.datumam tiek nosūtīts faktūrrēķins, kura apmaksu Pasūtītājs veic līdz mēneša 
15.datumam. 

3.3. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu – 
………….. 

 
4. Līguma pārkāpumi un to sekas 

4.1. Puses ir atbildīgas par šī līguma saistību izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem LR 
normatīvajiem aktiem. 

4.2. Ja Pasūtītājs šajā līgumā noteiktajos termiņos neapmaksā Pārdevēja izsniegto 
rēķinu, tad Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0,5 % (Nulle komats pieci 
procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne 
vairāk par 10 % (Desmit procenti) no rēķina summas.  

4.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Pasūtītāja zaudējumiem, ja Pārdevējs nav ticis 
informēts par kādas Kartes nozaudēšanu vai nozagšanu. 

 
5. Līguma termiņš un strīdu izskatīšanas kārtība 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 
līgumsaistību izpildei. 

5.2. Puses ir tiesīgas izbeigt šo līgumu savstarpēji rakstiski vienojoties, un nokārtojot 
savstarpējos maksājumus un saistības. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, brīdinot par to Pārdevēju 10 
(desmit) dienas iepriekš, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:  

5.3.1.Pārdevējs kavē Līguma izpildi vairāk nekā 5 dienas; 
5.3.2. Pārdevējs šajā līguma noteiktajā kārtībā neizsniedz Preci 
5.3.3. Pārdevējs piegādā nekvalitatīvu Preci un Pasūtītāja norādītajā termiņā 

konstatētos trūkumus nenovērš; 
5.3.4. Pasūtītājs Pārdevēja izsniegto rēķinu nav apmaksājis ilgāk kā vienu mēnesi 
5.3.5. Pārdevējs nepilda citus Līguma noteikumus un nosacījumus; 
5.3.6. uzsākts Pārdevēja maksātnespējas process; 
5.3.7.anulēta vai apturēta Pārdevēja naftas produktu (degvielas) tirdzniecības 

licence; 
5.3.8.anulēta vai apturēta Pārdevēja saimnieciskā darbība. 

5.4. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies starp Pusēm šī līguma izpildes gaitā, 
Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek 
izskatīti tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
6. Līguma grozīšanas kārtība 

6.1. Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, grozīt šo līgumu, ja Preces ražošanas 
izejvielu cenu kāpums, normatīvo aktu prasību attiecībā uz Preci izmaiņas 
ietekmē Preces pārdošanas cenu. Preces cenas kāpuma gadījumā Pasūtītājam ir 
arī tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Par līguma laušanu Pasūtītājs rakstiski 
paziņo Pārdevējam vismaz desmit dienas iepriekš.  

6.2. Puse, kura vēlas grozīt līgumu, par to rakstiski paziņo otrai Pusei, iesniedzot 
līguma grozījumus, kā arī norāda iemeslus līguma grozījumiem. Otrai Pusei 
vismaz desmit dienu laikā no līguma grozījumu saņemšanas jādod rakstveida 
atbilde. Ja līguma grozījumus otra Puse neakceptē, tā savu atteikumu pamato.               
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7. Citi noteikumi 
7.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstveidā un ir abu pušu parakstīti. Tie pievienojami līgumam un kļūst par tā 
neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos 
līgumā noteiktās saistības un pienākumus. 

7.3. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē Ērgļu novada 
pašvaldības izpilddirektoru, tālrunis …….., e-pasts: …………. Pārdevējs par 
pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē 
……………………..(atbildīgās personas vārds, uzvārds), tālrunis 
………..(tālruņa numurs) 

7.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku 
rekvizīti, tad tā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

7.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizētas vai 
likvidētas, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un 
saistību pārņēmējiem. Pārdevējs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 
vienu mēnesi iepriekš. 

7.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā līgumā noteiktās tiesības, 
pienākumus un saistības trešajā personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

7.7. Pārdevēja iesniegtā piedāvājuma Atklātam konkursam Finanšu piedāvājuma 
kopija ir  šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

7.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lapām divos eksemplāros un abiem ir 
vienāds juridisks spēks. Katrai Pusei ir izsniegts viens līguma eksemplārs. 

Pielikumi:  Nr.1 Piedāvājuma Finanšu piedāvājuma kopija  
 
 
Pasūtītājs       Pārdevējs 
(rekvizīti)      (rekvizīti) 

 
 

 


