
LĪGUMA Nr. 186/2017M 

Par degvielas piegādi 

Jēkabpilī                                                                                       2017.gada 23.oktobrī 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Jēkabpils reģionālā slimnīca", reģ. Nr. 50003356621, 

turpmāk tekstā Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Ivara Zvīdra, valdes locekles Rutas 

Miķelsones, valdes locekles Guntas Dābolas personā, kuras rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas 

puses, un SIA „ASTARTE-NAFTA”, reģ.Nr. 40003276964, turpmāk tekstā Izpildītājs, tās 

valdes priekšsēdētāja Ojāra Karčevska personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

abi kopā turpmāk - Puses, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktā iepirkumu (identifikācijas Nr. JRS 

2017/20M, „Degvielas iegāde" rezultātiem, noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk kvalitatīvu degvielu saskaņā ar specifikāciju, 

daudzumu un cenu, kas ir noteikta tehniskajā specifikācijā- finanšu piedāvājumā 1.pielikums 

(turpmāk tekstā arī PRECE), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, izsniedzot ar 

pēcapmaksu 30 dienas, pēc ikmēneša precizēta pieprasījuma. Degvielas iegāde, norēķini par degvielas 

iegādi tiek veikti ar degvielas kartēm, ar piedāvājumā norādīto nemainīgo atlaidi uz vienu litru no 

degvielas cenas degvielas iegādes dienā. 

 l.2. Preces piegādes plānotais apjoms, līguma izpildes laikā, atkarībā no pieprasījuma 

apjoma samazināšanās vai palielināšanās var tikt grozīts 15% robežās un Izpildītājam pret to nav 

pretenziju. 

1.3. Faktiskais piegādes apjoms veidojas atkarībā no Pasūtītāja veiktajiem pieprasījumiem, 

un faktiskās degvielas iegādes neveicot grozījumus šajā līgumā. 

 

2. Līguma summa, pirkšanas noteikumi, norēķinu kārtība, garantijas  
  2.1.Līguma kopējā summa ir EUR 32 124,90 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts divdesmit 

četri eiro un 90 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Tiek piemērots 21% PVN, kas 

sastāda EUR 6 746,23. Līguma summa kopā ar 21% PVN ir EUR 38 871,13 (trīsdesmit astoņi 

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens eiro un 13 centi). Līguma konkrētā summa veidojas no 

konkrēti iegādātās degvielas cenas summas, piemērojot nemainīgo atlaidi, kura noteikta līguma 

1.pielikumā, un nedrīkst pārsniegt EUR 41999,00 bez PVN. 

  2.2. Konkrētā līguma summa var mainīties atkarībā no faktiski iegādātā degvielas apjoma 

(Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā norādītais 12 (divpadsmit) mēnešu plānotais 

daudzums ir orientējošs un līguma izpildes gaitā var mainīties, nemainot piedāvājumā iesniegtās 

nemainīgās atlaides lielumu un pusēm pret to nav iebildumu.  

2.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, līguma izpildes gaitā, tiek grozīta preču 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas 

Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

  2.4.Cenas tiek noteiktas euro (EUR), vadoties no iesniegtā finansiālā piedāvājuma. 

2.5.Izpildītājs garantē, ka tas nodrošinās Pasūtītāju ar kvalitatīvu degvielu, kura atbilst 

visiem normatīvajiem radītājiem, kas noteikti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

2.6. Nemainīgā atlaide paliek spēkā visu līguma izpildes laiku. 

2.7. Ja Pasūtītājam nav pieņemams Izpildītāja piedāvātais Preces cenu pieauguma apmērs, 

un ir iespējama Preces iegāde Daugavas kreisajā krastā par zemākām cenām, Pasūtītājam ir 

tiesības vienpusēji šo līgumu lauzt divas (2) nedēļas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju. 

2.8. Norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, veicot 

pēcapmaksu 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

2.9.Līguma puses savstarpēji vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs rēķinu sagatavot un 

izsniegt Pasūtītājam elektroniskā veidā, nosūtot to pa elektronisko pastu uz šādu Pasūtītāja 

elektroniskā pasta adresi: gunta.dabola@rcs.zednet.lv, vai citu Pasūtītāja rakstveidā norādīto e-

pasta adresi. Elektroniski sagatavotais rēķins ir pamats Pasūtītāja norēķiniem par Degvielu, un 

šāds rēķins ir derīgs un atzīstams par norēķinu attaisnojuma dokumentu arī bez Izpildītāja 

(Pārdevēja) un Pasūtītāja (Pircēja) zīmoga nospieduma un amatpersonas paraksta. 

mailto:gunta.dabola@rcs.zednet.lv


3. Pušu saistības, atbildība 

 3.1.Izpildītājs garantē, ka jebkurā diennakts laikā visās Izpildītāja un Izpildītāja norādītajās 

sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās, Pasūtītājs varēs brīvi iegādāties degvielu ar 

piedāvājumā norādīto nemainīgo atlaidi uz vienu litru. 

        3.2.Gadījumos, kad Izpildītāja nekvalitatīvas preces rezultātā tiek bojāts Pasūtītāja transports 

un degviela tiek atzīta par nekvalitatīvu ar eksperta atzinumu, Izpildītājam ir jāsedz Pasūtītāja 

transporta līdzekļa remonta izmaksas.  

 3.3. Puses neatbild par zaudējumiem, kas radušies neparedzamas vai nepārvaramas varas 

rezultātā (force-majeure). 

 3.4.Katra Puse ir atbildīga par līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu. Vainīgā 

Puse atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus. 

       3.5. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības 

pārtraukt šī līguma darbību, līgumu lauzt pirms termiņa, brīdinot par to otru Pusi rakstiski 30 dienas 

iepriekš. 

     3.6.Ja karte pazaudēta, bojāta vai nozagta, par to nekavējoties jāziņo Pārdevējam pa 

______________________________.  

4. Līguma izpildes laiks 

     4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) 

mēnešus no parakstīšanas brīža vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta līguma 2.1.p. noteiktā maksimālā 

summa EUR 41 999,00 bez PVN, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. 

 

5. Pārējie noteikumi 

          5.1. Šis līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti 

par šī līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās 

tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas Puses. 

       5.2.Puses apņemas darīt visu, lai ar līguma izpildi saistītos strīdus un domstarpības 

risinātu sarunu kārtībā savstarpēji vienojoties. Strīdus, par kuriem 30 dienu laikā netiek panākta 

vienošanās, izskata Latvijas republikas tiesa. 

        5.3.Šī līguma saistības pāriet Pušu tiesību saistību pārņēmējiem. 

       5.4.Līguma darbības laikā Puses vadās pēc šī līguma noteikumiem un spēkā 

esošajiem tiesību aktiem. 

       5.5.Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt šo 

līgumu. 

        5.6. Juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Pušu pienākums ir 7 (septiņu) 

dienu laikā paziņot par to otrai Pusei. 

       5.7.Šis līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 

atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs eksemplārs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

 

6.Pušu rekvizīti:  
Pasūtītājs: 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 

reģ.nr LV50003356621, 

juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 125, 

Jēkabpilī, LV-5201  

Banka: A/S SEB banka 

Kods:UNLALV2X 

konts nr.LV22UNLA0009003467368,  

 

Valdes pr-js __________________ I.Zvīdris  

                            (paraksts) 

 

Valdes locekle: ______________ R.Miķelsone 

                           (paraksts) 

 

Valdes locekle: _____________ G.Dābola  

                          (paraksts) 

Pārdevējs: 

SIA „ASTARTE-NAFTA” 

reģ.Nr. 40003276964 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 60, Dobele,  

LV-3701, 

Biroja adrese: Driksas iela 17, Jelgava, LV-3001, LV-

2123, 

Banka: AS SEB banka 

Konts: LV24UNLA0008003467851 

 

 

Valdes priekšsēdētājs _____________O.Karčevskis  

                                     (paraksts) 

z.v. 



 


