Piegādes līgums
par marķētās dīzeļdegvielas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu
vajadzībām
datums skatāms laikā zīmogā

Ludzā

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,
un
Akciju sabiedrība “VIRŠI-A”, reģistrācijas Nr. 40003242737, juridiskā adrese Kalna ielā 17,
Aizkrauklē, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, LV-5101, turpmāk saukta
PIEGĀDĀTĀJS, kuru pēc 04.01.2021. Pilnvaras Nr.01/2021 pārstāv Sanita Rauza, no otras
puses, turpmāk tekstā PUSES,
noslēdz savstarpējo līgumu un vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības organizētā atklāta konkursa “Marķētās
dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma
identifikācijas numurs LNP 2020/61, rezultātiem, saskaņā ar šo līgumu PASŪTĪTĀJS pasūta un
PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt Pasūtītājam naftas produktus no naftas produktu glabātuves
resursiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju/piedāvājumu (pielikums Nr.1).
2.Marķētās dīzeļdegvielas cena, apjoms un kvalitāte
2.1. Piegādāto naftas produktu kvalitātei ir jāatbilst sertifikātam, kas degvielas saņemšanas brīdī
tiek piegādāts un izsniegts PASŪTĪTĀJAM.
2.2. Uz šī līguma noteikumiem piegādāto naftas produktu sortiments un daudzums tiek noteikts
pusēm vienojoties, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA pasūtījumiem, kas aptuveni kopapjomā
sastāda:
2.2.1. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” – 50 000 (piecdesmit
tūkstoši) litru;
2.2.2. Ludzas novada Sporta skolai – 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši) litru.
2.2.3. Ludzas novada Cirmas pagasta pārvalde – 28 800 (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi
simti) litru.
2.3. Marķētās dīzeļdegvielas cena tiek noteikta saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem 0, 517
EUR par 1(vienu) litru (bez PVN).
2.4. Kopējā līguma cena nepārsniedz 64 934,17 EUR (sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti
trīsdesmit četri eiro un septiņpadsmit centi), kas sastāv no summas bez pievienotās vērtības
nodokļa 53 664,60 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši seši simti sešdesmit četri eiro un sešdesmit
centi) un pievienotās vērtības nodokļa 21% 11 269,57 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti
sešdesmit deviņi eiro un piecdesmit septiņi centi).
2.5. Kopējā līguma cenā ir iekļauti visi izdevumi – nodokļi, nodevas, dīzeļdegvielas piegādes
izmaksas līdz PASŪTĪTĀJA norādītai vietai (līguma 3.1. punkts).
2.6. PASŪTĪTĀJS līguma darbības laikā, bez jebkādām soda sankcijām, ir tiesīgs samazināt
piegādes apjomus.
3.

Dīzeļdegvielas piegādes kārtība, vieta un laiks

3.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā dīzeļdegvielu uz PASŪTĪTĀJA norādītām vietām - iestādēm:
3.1.1. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” Ludzā, Latgales ielā 158;

3.1.2. Ludzas novada Sporta skolai Ludzā, Sporta ielā 41.
3.1.3. Ludzas novada Cirmas pagasta pārvalde, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov.
3.2. PIEGĀDĀTĀJS izsniedz naftas produktus, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rakstveida vai
mutisku pasūtījumu.
3.3. Vienas piegādes apjoms saskaņā ar PASŪTĪTĀJA atsevišķu pasūtījumu
3.3.1. Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” - no 2 000 litriem līdz
5 000 litriem;
3.3.2. Ludzas novada Sporta skolai - no 2 000 litriem līdz 3 000 litriem.
3.3.3. Cirmas pagasta pārvaldei – līdz 2 000 litriem.
3.4. PASŪTĪTĀJAM saņemot naftas produktus piegādes vietā, to daudzums tiek pārbaudīts pēc
PIEGĀDĀTĀJA degvielas vedēja kalibrācijas pases.
3.5. Naftas produktu pieņemšana uzskatāma par veiktu, ja PASŪTĪTĀJS parakstījis prečutransporta pavadzīmi-rēķinu, kas apliecina naftas produktu saņemšanu norādītajā daudzumā.
3.6. PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt dīzeļdegvielu 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma
saņemšanas dienas. Ja PIEGĀDĀTĀJS neievēro šo noteikto termiņu, PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % no kopējās līgumcenas par katru nokavējuma dienu.
Līgumsoda samaksa PIEGĀDĀTĀJU neatbrīvo no saistību izpildes.
3.7. Marķētās dīzeļdegvielas piegāde notiks tikai konkrētās iestādes darba laikā:
- Ludzas novada Sporta skolai;
- Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”;
- Cirmas pagasta pārvaldei, iepriekš piegādes laiku saskaņojot ar iestādi. Iestāde patur tiesības
nepieņemt naftas produktus, kas tika piegādāti ārpus iestādes darba laika.
3.8. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas vai trūkumu
novēršanas termiņš: 3 (trīs) kalendārajās dienās no akta par konstatētajiem trūkumiem
sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas dienas.
4.

Norēķinu kārtība

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt katru preču pavadzīmi – rēķinu 20 (divdesmit) dienu laikā
no preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas brīža ar pārskaitījumu PIEGĀDĀTĀJA norādītajā
bankas kontā.
4.2. Par saņemšanas dienu skaitās naftas produktu izsniegšanas diena, kas norādīta preču
pavadzīmē- rēķinā naftas produktiem.
4.3. Par apmaksas dienu uzskata dienu, kad PIEGĀDĀTĀJA bankas kontā ieskaitīta pavadzīmē
rēķinā norādītā summa.
4.4. Ja apmaksa nenotiek 4.1.punktā paredzētajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM var tikt aprēķināts
līgumsods 0,1%par katru nokavēto dienu no savlaicīgi neapmaksātās dīzeļdegvielas partijas
vērtības. PASŪTĪTĀJA maksājumu vispirms ieskaita vēl nenomaksātā līgumsodā un tikai pēc
tam atlikušo atlikumu izlieto pamatparāda dzēšanai.
5. Preces kvalitāte
5.1. Piegādātājs garantē Preces atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, iesniedzot testēšanas pārskatu un atzinumu par marķētās degvielas atbilstību.
5.2. Piegādātājs atbild par piegādātās marķētās kurināmās dīzeļdegvielas kvalitāti un slēptajiem
trūkumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Piegādātāja piegādāto Preci, ja Pasūtītājs pie Preces
pieņemšanas konstatē, ka Prece ir nekvalitatīva vai neatbilst Līguma noteikumiem.
5.4. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas
termiņus, un šo aktu iesniedz Piegādātājam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš
neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Piegādātāja saistību izpildes kavējumu.
5.5. Ja Piegādātājs Pasūtītāja iesniegto aktu par Preces kvalitāti neatzīst, Pasūtītājs pieaicina
neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai par Preces atbilstību Līguma prasībām sniegšanai. Ja

pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Preces faktu, Piegādātājs sedz
Pasūtītājam zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar nekvalitatīvu Preci un ar eksperta
darbību saistītos izdevumus.
5.6. Preces uzpilde jāveic, izmantojot verificētu uzpildes iekārtu, kas nodrošina uzpildītās
degvielas daudzuma noteikšanu, dabas aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.
5.

Līguma darbības laiks

5.1. Šis līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un darbojas 12 (divpadsmit) kalendāros
mēnešus no līguma parakstīšanas dienas vai līdz pilnīgai līguma 2.4. punktā norādītās summas
izlietošanai un līgumslēdzēju pušu saistību izpildei pilnā apjomā.
6.

Nepārvaramā vara

6.1.
Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu
nepārvaramas varas dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma
pienācīgu neizpildi.
6.2. Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas
neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams
izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien
attiecīgajai Puses, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgās Puses nozarē,
kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
6.3. Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem
atsaucas, ir jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu
iestāšanās vai uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas
nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14
(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas.
6.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav
ievērojusi iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav
uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem.
7. Strīdu izskatīšana, līguma laušana vai atcelšana
7.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma nosacījumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt
pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
7.2. Trīs rakstisku pamatotu, būtisku pretenziju iesniegšana var būt par pamatu Pusei vienpusēji,
brīdinot vienai otru 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, lauzt Līgumu.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu,
ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas.
7.3. Ja viena no pusēm neizpilda savas Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, tā atlīdzina
otrai pusei visus zaudējumus, kas radušies tās neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildes dēļ šī
Līguma darbības laikā, un tikai nepārvaramu ārkārtēju apstākļu dēļ radītie zaudējumi nevienam
nav jāatlīdzina. Katra puse attiecīgi ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai
nolaidības dēļ. Par nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām ir atbildīga tā puse, kuras
nekompetentās vai nelikumīgās rīcības dēļ šie zaudējumi radušies.
7.4. Strīdi par šī līguma izpildi tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad
strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
7.5. Līguma laušana neatbrīvo PUSES no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz līguma
laušanas brīdim.

8. Apakšuzņēmēji
(Līguma sadaļa piemērojama redakcijā atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam, ja attiecas)
8.1. Preču piegādē Piegādātājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus atbilstoši Iepirkuma procedūras
piedāvājumā norādītajam un Pasūtītājam iesniegtajam sarakstam.
8.2. Apakšuzņēmēju, par kuriem Piegādātājs informējis Pasūtītāju un kurus Piegādātājs plāno
piesaistīt Preču piegādē, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Piegādātājs balstījies, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līgumā norādīto apakšuzņēmēju
nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 62. panta noteikumiem.
8.3. Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir pienākums rakstveidā paziņot Pasūtītājam par
jebkurām Līgumā minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt apakšuzņēmēju sarakstu ar
informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Preču piegādē.
8.4. Piegādātājs ir pilnībā materiāli un juridiski atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu Preču piegādē.
8.5. Pasūtītājs nepiekrīt veikt Iepirkuma piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.5.1. Piegādātāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja apakšuzņēmējiem;
8.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz
kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām,
vai tas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas
gadījumiem;
8.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās
Līguma summas (apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek
noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Iepirkuma
procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja piedāvājumā,
kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.6. Pasūtītājs nepiekrīt veikt jauna apakšuzņēmēja piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
8.6.1. Piegādātāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja apakšuzņēmējiem;
8.6.2. piedāvātais apakšuzņēmējs, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās
Līguma summas (apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek
noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Iepirkuma
procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.6.3. jauna apakšuzņēmēja piesaistes rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši
Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātājam apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu
laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai
9.Nobeiguma noteikumi
9.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, ja:

9.1.1. iepirkuma līgumā izdarīti būtiski grozījumi, ko nepieļauj 61.panta 1.daļa;
9.1.2.līgums nav noslēgts atbilstoši paredzētajiem noteikumiem vai ir mainīti būtiski līguma
projekta noteikumi;
9.1.3.līguma slēgšanas brīdī piegādātājs bija atbilstošs kādam no 42.panta 1. daļā minētajiem
izslēgšanas gadījumiem;
9.1.4.līguma slēgšanas tiesībām piegādātājam nevajadzēja būt piešķirtām būtisku pārkāpumu
dēļ.
9.2. Visi Līguma pielikumi, grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski Pusēm tos
parakstot, un tie kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu kontaktpersonas, Pušu amatpersonu
paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā
pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski
paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse
ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu
pārstāvjiem un to rekvizītiem.
9.4.Neviena no pusēm nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā
līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
9.5.Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
9.6. PUSES ir iepazinušās ar šā līguma saturu. Tas satur pilnīgu vienošanos un to nevar mainīt
citā kārtībā, kā tikai pusēm vienojoties.
9.7. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem
viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA un otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.
10.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
PASŪTĪTĀJS
Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000017453
Raiņa ielā 16, Ludza,
Ludzas nov., LV-5701
A/S „Citadele banka”,
konts: Nr. LV09PARX0002240270024,
kods: PARXLV22

PIEGĀDĀTĀJS
AS “VIRŠI-A”
Reģ.Nr.40003242737
Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag.,
Aizkraukles nov., LV-5101
AS Swedbank
Konts: LV45HABA0551002267358
Kods: HABALV22

_____________________ S. Jakovļevs

_______________________ S. Rauza

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums nr.1
Datums skatāms laika zīmogā piegādes līgumam
par marķētās dīzeļdegvielas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

