


3.1.2.2. līdz 8,5 (astoņām komats piecām) tonnām dīzeļdegvielas par EUR 8398,00 un PVN 

21% EUR 1763,58, kopā EUR 10161,58,  

3.1.2.3. kopējā summa par visu degvielas veidu apjomu 2.daļai EUR 10416,00 un 21% EUR 

2187,36, kopā EUR 12603,36 

3.1.3.  Iepirkuma 3.daļai „Degvielas iegāde Dekšāres pagasta iestāžu vajadzībām”: 

3.1.3.1. līdz 3 (trīs) tonnām 95E markas benzīnu par EUR 3027,00 un PVN 21% EUR 635,67, 

kopā EUR 3662,67 

3.1.3.2. līdz 20,5 (divdesmit komats piecām) tonnām dīzeļdegvielas par EUR 20254,00 un PVN 

21% EUR 4253,34, kopā EUR 24507,34, 

3.1.3.3. kopējā summa par visu degvielas veidu apjomu 3.daļai EUR 23281,00 un 21% EUR 

4889,01, kopā EUR 28170,01. 

3.2. Līguma kopējā summa sastāda līdz 97139,00 EUR un 21% EUR 20399,19, kopā EUR 117538,19 

3.3. Degvielas cenā ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un nodevas, citas izmaksas 

un izdevumi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi. 

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

Latvijas tirgū un pārtraukt Līguma darbību, ja Piegādātāja piedāvātās cenas ir lielākas par 5 

(pieciem) % nekā vidējā tirgū. Šādā gadījumā, Pusēm savstarpēji vienojoties, Piegādātājs var 

piedāvāt citas Pasūtītājam izdevīgas cenas. 

 

4. Līguma darbības laiks 

 

4.1. Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma noslēgšanas brīža, tas ir no 2014.gada 

1.oktobra un darbojas līdz 2015.gada 30.septembrim. 

                  

5. Līguma darbības vieta 

 

5.1. Degvielas iegāde notiek jebkurā no Piedāvājumā minētajām Degvielas uzpildes  Stacijām.  

 

6. Norēķinu kartība 

 

6.1. Piegādātājs par Pasūtītāja iegādāto Degvielu, piestāda rēķinus apmaksai Pasūtītājam par 

iepriekšējo mēnesi līdz tekošā mēneša 5.datumam. 

6.2. Par iegādāto Degvielu Pasūtītājs samaksā par iepriekšējo mēnesi līdz tekošā mēneša 25.datumam. 

 

7. Garantijas 

 

7.1. Piegādātājs nodrošina Degvielas uzpildi jebkurā no Piedāvājumā minētajām Degvielas uzpildes 

Stacijām, visā Līguma darbības laikā.  

7.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt Degvielas kvalitāti, atbilstoši Degvielas atbilstības sertifikātiem, 

kas pievienoti Piedāvājumam. 

 

8. Piegādātāja pienākumi un tiesības 

 

8.l. Piegādātājs apņemas nodrošināt Degvielas piegādi Konkursa piedāvājumā minētajās Degvielas 

uzpildes Stacijās, šajā Līgumā noteiktajā termiņā, lai Pasūtītājs var iegādāties nepieciešamo 

Degvielu saskaņā ar piedāvājuma noteiktajām cenām.  

8.2.  Piegādātājs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas izsniegt Degvielas Kartes 

saskaņā ar Piedāvājumu.  

8.3. Piegādātāja izsniegtās Kartes ir derīgas visā šī Līguma darbības termiņā. 



8.4. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam Kartes izsniegšanu un iespējas iegādāties 

Degvielu Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības partneru Degvielas uzpildes Stacijās saskaņā ar šo 

Līgumu. 

8.5. Piegādātājs ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz vai nosūta 

Pasūtītājam rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas iepriekšējā mēnesī veikti ar Pasūtītājam 

izsniegtajām Kartēm. 

8.6.  Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par izmaiņām Piegādātāja un Piegādātāja 

sadarbības partneru darbībā, kas saistītas ar Karšu izmantošanu.  

8.7. Nekvalitatīvas Degvielas iegādes gadījumā, kā rezultātā Pasūtītāja autotransportam ir radušies 

bojājumi, kas apstiprināts ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam 

radušos zaudējumus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

9. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

 

9.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksu par iegādāto degvielu, saskaņā ar šī Līguma  noteikumiem 

un termiņiem.  

9.2. Pasūtītājs apņemas lietot Kartes saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem. 

9.3. Pasūtītājs apmaksā visus pirkumus, kas Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības partneru Degvielas 

uzpildes Stacijās izdarīti ar Pasūtītājam izsniegtajām Kartēm. 

9.4. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt un saņemt vienu vai vairākas Kartes un noteikt vienu vai vairākus 

Kartes lietotājus. 

9.5. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātājam par Kartes nozaudēšanu vai nozagšanu 

pa tālruni 80000208 vai jebkurā no Piegādātāja Degvielas uzpildes Stacijām visu diennakti. 

Telefonisks paziņojums iespējami īsākā laikā obligāti jāapstiprina rakstveidā. Kartes nozaudēšanas 

gadījumā Piegādātājs jaunu izsniedz bez maksas. 

9.6. Ja Pasūtītājs ir pieprasījis apturēt attiecīgās Kartes lietošanu, šī Karte, kā arī visas citas Kartes, kas 

pieteiktas no Pasūtītāja puses kā nozaudētas vai nozagtas, vienas stundas laikā tiek ievietotas 

stopsarakstā, kā rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar šīm Kartēm. 

9.7. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātājam par tādas Kartes atrašanu, kas pieteikta 

kā nozaudēta vai nozagta un nodot to tuvākajā Piegādātāja Degvielas uzpildes Stacijā. 

9.8. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Degvielas iepirkuma apjomu objektīvu un vai tehnisku iemeslu 

dēļ. 

 

10.Līgumsods 

 

10.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas Degvielas iegādes uzsākšana aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, 

Piegādātājs Pasūtītājam maksā līgumsodu. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek 

nokavēta Līguma saistību izpilde 0,02 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. 

10.2. Ja Karšu izsniegšana (Līguma 8.2.p.) aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 (simtu piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu. 

10.3. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par iegādāto Degvielu, tas samaksā soda naudu 0,02% apmērā par 

katru kavēto dienu no visas neapmaksātās summas.  

10.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. 

 

11. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanas no līguma 

 

11.1. Visi grozījumi Līgumā noformējami rakstiski, pielikumu veidā, ko paraksta abas Puses. 

11.2. Ja, kāda no Pusēm būtiski nepilda vai pārkāpj Līguma saistības, otra Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt 

Līgumu, rakstiski brīdinot otru Pusi vienu mēnesi iepriekš. 

 



 


