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PIEGĀDES LĪGUMS  
PAR DEGVIELAS IEGĀDI  

 
Pāvilostā 2016.gada 15.janvārī 

  Pāvilostas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000059438, juridiskā adrese Dzintaru iela 73, 
Pāvilosta, LV-3466, domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kura darbojas saskaņā ar Pāvilostas 
novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - PIRCĒJS, no vienas puses, un SIA “Statoil Fluel & Retail 
Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003064094, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, tās Korporatīvo 
klientu pārdošanas daļas vadītājas Lāsmas Novikas personā, kura rīkojas saskaņā ar 2015.gada 1.oktobra  
speciālpilnvaru Nr.GE0003121/214, turpmāk -  PĀRDEVĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 
turpmāk šī līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz pircēja rīkotā atklātā konkursa „Degvielas 
piegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām “ Iepirkuma identifikācijas Nr. PND-2015/17, turpmāk 
šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA “Statoil Fluel & Retail Latvia” iesniegto 
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk degvielu (turpmāk tekstā – Degviela) Pāvilostas novada 

pašvaldības vajadzībām:  
1.1.1. Bezsvina benzīnu A-95 ar kopējo iegādes apjomu gadā 4200 litri; 
1.1.2. Dīzeļdegvielu ar kopējo iegādes apjomu gadā 36000 litri; 

1.2. Līguma darbības laikā PIRCĒJA plānotā iepirkuma apjomi var mainīsies, tie tiks precizēti 
līguma izpildes laikā. 

1.3. PĀRDEVĒJS nodrošina iespēju iegādāties degvielu jebkurā PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes 
stacijā, kā arī nodrošina pārējās Finanšu piedāvājumā (1.pielikums) un Tehniskajā piedāvājumā 
(2.pielikums) iekļautās iespējas saņemt papildpakalpojumus. 
 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

          Iepirkuma cena ir noteikta saskaņā ar atklātā konkursa „Degvielas piegāde Pāvilostas novada 
pašvaldības vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. PND-2015/17 rezultātiem: 

2.1. Degvielas cena par Degvielas litru, kā arī plānotajam iepirkuma apjomam, ir noteikta 
PĀRDEVĒJA konkursam iesniegtajā Finanšu piedāvājumā (1.pielikums). Tā ir: 

2.1.1. Bezsvina benzīns A-95, cena par 1 litru ir EUR 0,975 (nulle eiro, 97,5 centi), kopējā cena 
gadā ir EUR 4096,09 (četri tūkstoši deviņdesmit seši eiro, 09 centi); Dīzeļdegviela, cena 
par 1 litru ir EUR 0,881 (nulle eiro, 88,1 cents), kopējā cena gadā ir EUR 31711,68 
(trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti vienpadsmit eiro, 68 centi). 

2.2. Cenā ir iekļauti visi izdevumi un nodokļi, kas ir saistoši PĀRDEVĒJAM, tai skaitā pievienotās 
vērtības nodoklis. 

2.3. PĀRDEVĒJS sniedz PIRCĒJAM pastāvīgās cenu atlaides -  6,2% EUR/l benzīnam, 6,2%  
EUR/l dīzeļdegvielai, kas ir iekļauti Degvielas cenā. Līguma darbības laikā PĀRDEVĒJS 
apņemas pārdot PIRCĒJAM Degvielu, ievērojot minētās atlaides no viena litra 
mazumtirdzniecības cenas degvielas pirkšanas brīdī degvielas uzpildes stacijā. 

2.4. Degvielas cena Līguma darbības laikā var tikt grozīta tikai šādos gadījumos un kārtībā: 
2.4.1. ja mainās akcīzes nodokļa likme – proporcionāli akcīzes nodokļa izmaiņām; 
2.4.2. ja esošajā degvielas tirgū degvielas cena ir mainījusies inflācijas vai citu ārējo, no 

PĀRDEVĒJA neatkarīgu, apstākļu dēļ. 
2.5. Šajā līgumā paredzētie maksājumi izpildāmi eiro.  
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3. Degvielas kvalitāte 
3.1. PĀRDEVĒJS nodrošina Degvielas atbilstību visām normatīvajos aktos paredzētajām 

nepieciešamajām kvalitātes prasībām, tai skaitā tehniskajā specifikācijā minētām prasībām. Ja 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai standartos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz 
degvielas kvalitāti, PĀRDEVĒJS nodrošina degvielas kvalitāti atbilstoši jaunajām prasībām, 
neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamām izmaiņām. 

3.2. Gadījumā, kad tikusi piegādāta nekvalitatīva Degviela, kā rezultātā PIRCĒJAM ir radušies 
zaudējumi, Līdzēji sastāda aktu, veic atbilstošu ekspertīzi un vienojas par zaudējumu atlīdzību, 
nosakot, ka PĀRDEVĒJS atlīdzina PIRCĒJAM visus zaudējumus, kas šajā sakarā ir radušies 
(transporta līdzekļu remonts, detaļu nomaiņa, ekspertīzes izdevumi u.c.) 10 (desmit) dienu laikā 
pēc PIRCĒJA pretenzijas un to pamatojošo dokumentu saņemšanas un akta sastādīšanas. 
 

4. Degvielas iegādes kārtība 
4.1. PĀRDEVĒJS piegādā Degvielu Tehniskajā piedāvājumā (2.pielikums) norādītajās degvielas 

uzpildes stacijās un nodrošina PIRCĒJAM tās saņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 
4.2. PIRCĒJS saņem Degvielu, izmantojot PĀRDEVĒJA izsniegtās kredītkartes Degvielas saņēmējs 

ir PIRCĒJA pilnvarotās personas, t.i. Pircēja darbinieki, kuru rīcībā ir nodotas PĀRDEVĒJA 
kredītkartes. 

5. Norēķinu kārtība un kredītkaršu lietošana 
5.1. PIRCĒJS par Degvielu maksā, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar degvielas uzpildes kartēm 

- kredītkartēm; citus tehniskajā piedāvājumā minētos pakalpojumus PIRCĒJS arī apmaksā ar 
minētām kredītkartēm.  

5.2. PĀRDEVĒJS apņemas izgatavot kredītkartes bez maksas 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtītāja 
rakstveida pieteikuma saņemšanas; 

5.3. Par katru Degvielas saņemšanas gadījumu degvielas uzpildes stacijā pasūtītājam tiek izsniegta 
izdruka – čeks par veikto operāciju, kurā ir norādīts saņemtās Degvielas veids, daudzums, cena 
un apmaksas summa.  

5.4. Norēķinu periods ir viens mēnesis. PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM rēķinu un pārskatu par 
saņemto degvielu un izmantotajiem papildpakalpojumiem vienu reizi mēnesī līdz nākamā 
mēneša 20.(divdesmitajam) datumam, kurā ir norādītas visas ar kredītkartēm veiktās operācijas, 
saņemtās Degvielas vai cita pakalpojuma veids, daudzums, cena un apmaksas summa. 

5.5. PIRCĒJS rēķinus apmaksā vienu reizi mēnesī 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina un ikmēneša 
pārskata saņemšanas par saņemto degvielu un pakalpojumiem. 

6. Līguma termiņš 
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā vienu gadu, no 2016.gada 03.februāra 

līdz 2017.gada 02.februārim. 
7. Līdzēju saistības un atbildība 

7.1. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Līdzēji izskata ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.  

7.2. Ja PĀRDEVĒJA vainas dēļ netiek ievēroti līguma nosacījumi, PIRCĒJS ir tiesīgs prasīt 
līgumsodu 1(viena) procenta apmērā no mēneša līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% no līgumcenas. 

7.3. Ja PIRCĒJS neievēro rēķina apmaksas termiņus, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs prasīt līgumsodu 
1(viena) procenta apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 
par 10% no līgumcenas. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no līgumsaistību izpildes. 
7.5. Līdzēji ir atbildīgi par visu līgumsaistību izpildi, līgumsaistību nepildīšana ir pamats šī līguma 

darbības izbeigšanai pirms termiņa. 
7.6. Līgumā paredzēto saistību neizpildes gadījumā, ja otram Līdzējam radušies finansiāli zaudējumi, 

cietušais Līdzējs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 
7.7. Līdzēji atbild par šā līguma izpildi atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.  
7.8. Strīdi un domstarpības tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā nav iespējams panākt 

vienošanos, jautājums tiek risināts tiesā. 
7.9. Jebkura strīda vai domstarpību gadījumā šī Līguma darbības laikā par noteicošo tiek uzskatīts 
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PĀRDEVĒJA iesniegtais piedāvājums atklātajam konkursam “Degvielas iegāde”. 
7.10. PĀRDEVĒJS ir informēts, ka PIRCĒJS ir ieviesis un darbojas saskaņā ar  kvalitātes pārvaldības 

sistēmas (ISO standarts 9001:2008) un vides pārvaldības sistēmas (ISO standarts 14001:2004) 
nosacījumiem, kas saistīti ar līguma izpildi. 
 

8. Nepārvarama vara 
8.1.  Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un 
kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu 
aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 
stāšanās spēkā. 

8.2.  Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo 
otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa 
Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, 
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un 
to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību 
izpildes. 

8.3.  Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš 
tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma darbības 
izbeigšanu. 

 
9. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana 

9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas 
vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

9.2.  PIRCĒJS var lauzt šo Līgumu nekavējoties, par to rakstiski paziņojot PĀRDEVĒJAM, ja:  
9.2.1.  PIRCĒJU neapmierina Degvielas kvalitāte, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem, standartiem 

un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 
9.2.2. PĀRDEVĒJS nepilda citus atklātajam konkursam “Degvielas piegāde Pāvilostas novada 

pašvaldības vajadzībām ” iesniegtajā piedāvājumā iekļautos nosacījumus; 
9.2.3. PĀRDEVĒJS ir kļuvis maksātnespējīgs, attiecībā pret viņu ir uzsākta bankrota procedūra vai tā 

darbība  tiek  izbeigta  vai  pārtraukta, vai  PIRCĒJAM  rodas  pamatotas  šaubas  par  
PĀRDEVĒJA spēju  turpmāk  pildīt  šo  Līgumu. 

9.3. PĀRDEVĒJAM ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja PIRCĒJS aizkavē maksājumus vairāk kā divus 
mēnešus pēc kārtas, izņemot gadījumus, ja maksājumi aizkavēti no PIRCĒJA neatkarīgu iemeslu 
dēļ. 

 
10. Strīdu risināšanas kārtība 

10. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 
protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas 
tiesā. 

11. Citi noteikumi 
11.1. Šis līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 

tiesības un pienākumus. 
11.2. Šis Līgums ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 
11.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Līdzēji vadās no Iepirkuma prasībām, 

piedāvājuma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
11.4. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā 
līguma noteikumu tulkošanu. 

11.5. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē nozīmē Klientu Servisu, tālrunis 
80009005, e-pasts: lvcards@ statoilfuelretail.com.  
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11.6. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē nozīmē Uldi Kristapsonu, 
tālrunis 63484567, mobilais tālrunis 26566055, e-pasts dome@pavilosta. 

11.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, savlaicīgu 
rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.  

11.8. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to  paziņot 
otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

11.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4(četrām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no 
kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.  

Pielikumā:  
1. Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.; 
2. Tehniskais piedāvājums uz 4 lpp. 

12. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pasūtītājs: 
 

Izpildītājs: 

Pāvilostas novada pašvaldība SIA “Statoil Fluel & Retail Latvia” 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta,  
Pāvilostas novads, LV 3466 

Duntes iela 6, Rīga, 
LV-1013 

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438 Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003064094 
Norēķinu konts Nr. LV32HABA0001402037066 Norēķinu konts Nr. LV59NDEA0000080362535 
A/S Swedbanka Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Bankas kods: HABALV22 Bankas kods: NDEALV2X 
 
Priekšsēdētājs:                    

  
 

Uldis Kristapsons          
 

Z.v. 

 
Korporatīvo klientu pārdošanas daļas vadītāja:                      

 
 

Lāsma Novika 
 
Z.v. 

 
 

 
 

 

  
 


