
LĪGUMS Nr. 

par degvielas un citu auto preču un pakalpojumu iegādi 

Rēzekne, 2018. gada ___. _________ 

Rēzeknes tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009617187, tās direktores Benita Virbules personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk - “Pasūtītājs”, no vienas puses un 

________________, reģistrācijas Nr. __________, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās 

_________________________, turpmāk - „Izpildītājs”, no otras puses, 

abi kopā turpmāk - “Puses”, atsevišķi - “Puse”, pamatojoties uz iepirkuma „Degvielas un citu auto 

preču un pakalpojumu iegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs RT2018/7, rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu ar pielikumiem, turpmāk - „Līgums”, par sekojošo: 

1. IEPIRKUMA LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs iegādājas degvielu un citas transportlīdzekļu ekspluatācijai 

nepieciešamās preces un pakalpojumus, izmantojot Pircējam izsniegtās norēķinu kartes, saskaņā ar 

Iepirkuma līguma 1. Pielikumu „Tehniskais piedāvājums” un 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums”, 

kas ir neatņemamas šīs Iepirkuma līguma sastāvdaļas. 

1.2. Pircējs Iepirkuma līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi - degvielas un 

citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegādi Tehniskajā specifikācijā norādītajā 

apjomā. 

2. CENA, IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Iepirkuma līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa Iepirkuma līguma darbības 

laikā nepārsniedz EUR __________ (vārdiem). 

2.2. Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar Pārdevēja piedāvātajām degvielas cenām degvielas 

iegādes brīdī attiecīgajā Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā (turpmāk tekstā - DUS), 

piemērojot pastāvīgo degvielas cenas atlaidi ___  (______) no mazumtirdzniecības cenas. 

Pārdevējs apliecina, ka degvielas cenās ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un 

nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi. 

2.3. Nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādes cena tiek noteikta saskaņā ar Pārdevēja 

piedāvātajām cenām preču un pakalpojumu iegādes brīdī attiecīgajā Pārdevēja DUS. Auto 

mazgāšanai, satiksmes produktiem, eļļām un smērvielām un auto piederumiem tiek piemērota 

atlaide   (  procenti) apmērā. Pārdevējs apliecina, ka preču un pakalpojumu cenās ietilpst 

visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar 

Iepirkuma līguma izpildi. 

2.4. Pircējs Iepirkuma līgumā minēto preču, pakalpojumu un degvielas iegādi finansē no 

Rēzeknes tehnikuma piešķirtajiem valsts budžeta finanšu līdzekļiem. 

2.5. Pircējs samaksu par degvielu, preču un pakalpojumu iegādi Pārdevējam veic par iepriekšējo 

mēnesi līdz nākošā mēneša 25. datumam, pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norādīto 

norēķinu kontu saskaņā ar Pārdevēja iesniegto rēķinu. 

2.6. Atskaite, kurā ietverta informācija par katras kredītkartes norēķiniem (degvielas iegādes 

datums, laiks, vieta, veids, 1 litra cena ar atlaidi, kredītkartes lietotājs), rēķins un cita informācija 

tiek nosūtīta uz Pircēja e-pastu pasts@rezeknestehnikums.lv un rēķins ir derīgs bez paraksta. 

Rēķins tiek sagatavots elektroniski, uz katra rēķina norādot tā svītru kodu un unikālu numuru, kas 

nodrošina rēķina autorizāciju. Gadījumā, ja Pircējs līdz mēneša 5. datumam nav saņēmis rēķinu 

(atskaiti) no Pārdevēja, tam par to rakstveidā jāinformē Pārdevējs. Pretējā gadījumā uzskatāms, ka 

Pircējs to ir saņēmis 

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis pārskaitījumu Pārdevēja 

norādītajā bankas norēķinu kontā. 

3. PUŠU PIENĀKUMI 

3.1. Pārdevējs nodrošina: 

3.1.1. pastāvīgo atlaidi degvielai nemainīgu visā Iepirkuma līguma darbības laikā; 

3.1.2. iespēju iegādāties degvielu, citas nepieciešamās preces un pakalpojumus atbilstoši 

Iepirkuma līguma nosacījumiem. 
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3.2. Pircējs samaksā par Iepirkuma līguma 1.1.punktā minēto preci Iepirkuma līguma 

2.5. punktā noteiktajā termiņā. 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Par Iepirkuma līgumā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam 

līgumsodu 0, 1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par 

katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) ko kavētā maksājuma summas. 

4.2. Ja Pārdevējs pārdevis Pircējam Iepirkuma līguma noteikumiem neatbilstošu degvielu, 

Pārdevējs maksā Pircējam radušos zaudējumus pilnā apmērā pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes. 

4.4. Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti Iepirkuma līgumā, 

ja tādi radīti otrai Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ. 

5. IEPIRKUMA LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

Iepirkuma līgums stājas spēkā 2018. gada __.________ un darbojas 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus 

no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz degvielas un citu nepieciešamo preču un 

pakalpojumu iegādes Iepirkuma līguma 2.1. punktā norādītās summas apmērā (atkarībā no tā, kurš 

nosacījums iestājas ātrāk). 

6. KVALITĀTE 

Degvielas un citu nepieciešamo preču un pakalpojumu kvalitātei jābūt apliecinātai ar degvielas un 

citu nepieciešamo preču ražotāju un izplatītāju sertifikātiem, kuriem jāatbilst Latvijas Republikas 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Iepirkuma līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde 

nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Iepirkuma līguma 

noslēgšanas, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu 

laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. 

7.2. Iepirkuma līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu 

laika periodu, pār kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Iepirkuma līguma izpildi. 

8. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies starp Pusēm Iepirkuma līguma izpildes gaitā, 

Puses cenšas risināt sarunu ceļā. Ja savstarpēju pārrunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, tad 

katrai no Pusēm ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Iepirkuma līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9. IEPIRKUMA LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪŠANA 

9.1. Pusēm ir tiesības izbeigt Iepirkuma līguma darbību, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski 

paziņojot par to otrai Pusei. Šādā gadījumā Iepirkuma līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar 

brīdi, kad Puses parakstījušas vienošanos par Iepirkuma līguma izbeigšanu, kā arī veikušas 

savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi. 

9.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Iepirkuma līgumu šādos gadījumos: 

9.2.1. Pārdevējs nenodrošina iespēju iegādāties degvielu Pārdevēja DUS, proti, Pārdevēja 

Degvielas uzpildes stacijās nav iespējams iegādāties Pircējam nepieciešamo degvielas veidu un 

šādi apstākļi turpinās vairāk kā 24 stundas; 

9.2.2. Pārdevējs ir pārdevis nekvalitatīvu degvielu un transportlīdzekļu ekspluatācijai 

nepieciešamās preces vai sniedzis nekvalitatīvus transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamos 

pakalpojumus; 

9.2.3. Pārdevējs atkārtoti (ar to saprotot - divas reizes viens un tas pats pārkāpums) pārkāpis citus 

Iepirkuma līguma noteikumus; 

9.2.4. Pārdevējs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta tā likvidācija. 

9.3. Iepirkuma līguma 9.2.1. - 9.2.4. punktos noteiktajos gadījumos Iepirkuma līgums 

uzskatāms par izbeigtu (spēkā neesošu) 7. dienā no attiecīga Pircēja rakstveida paziņojuma par 



Iepirkuma līguma vienpusēju izbeigšanu nosūtīšanas dienas Pārdevējam. 

9.4. Par Iepirkuma līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. 

Rakstiskās vienošanās kļūst par šīs Iepirkuma līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

10. CITI NOTEIKUMI 

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

nekavējoties jāziņo Pārdevējam rakstiskā veidā pa faksu:  un mutiski pa tālruni:  . 

Pircējs ir atbildīgs un tam jāapmaksā visi ar Karti veiktie darījumi, kas notikuši līdz brīdim, kad 

Pircējs ir pienācīgā kārtībā paziņojis Pārdevējam par Kartes nozaudēšanu vai tās nonākšanu trešo 

personu rīcībā. 

10.2. Ja kāds no Iepirkuma līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu 

gadījumā, Iepirkuma līgums nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums 

ir piemērot Iepirkuma līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Iepirkuma līguma 

pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, 

Iepirkuma līgums paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Pārdevējs 

brīdina Pircēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

10.4. Puses ir iepazinušās ar Iepirkuma līguma saturu. Tas ietver pilnīgu pušu vienošanos un to 

nevar mainīt citādā kārtībā kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties. 

10.5. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Iepirkuma līgumu un 

izriet no tās, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.6. Kontaktpersona no Pircēja puses – vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts: _________  

10.7. Kontaktpersona no Pārdevēja puses  ____________________________________ 

10.8. Iepirkuma līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros un sastāv 

no pamatteksta uz 4 (četrām) lappusēm ar pielikumiem:  . 

Visi eksemplāri ir vienādu juridisku spēku. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
 


