
5. pielikums „Līguma projekts” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Degvielas piegāde  

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/01)                 

 

LĪGUMA PROJEKTS 

 

                 

 

DEGVIELAS IEGĀDES LĪGUMS Nr._________________  

 

Rīgā                                                                                                         2016.gada ___._______ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes 

priekšsēdētāja J. Buģina, valdes locekļa I. Rezeberga un valdes locekles I. Starkovas  personā, 

kuri rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un 

  

__________________, vienotais reģistrācijas Nr. __________, turpmāk tekstā 

PĀRDEVĒJS, kura vārdā pamatojoties uz statūtiem rīkojas _____________, un no otras 

puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz cenu aptaujas “Degvielas iegāde VSIA „Rīgas 

Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” (identifikācijas Nr. RPNC/2016/01) 

rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod, bet PIRCĒJS pērk degvielu (turpmāk tekstā PRECE) atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), kas tiek pievienots šim Līgumam un ir 

neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 

 

1.2. PRECES daudzums, kas ir noteikts šī Līguma 1. pielikumā, šī Līguma darbības laikā var 

mainīties līdz 15% no Līguma 1. pielikumā noradītā kopējā daudzuma katrā iepirkumu daļā. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. PRECES sortiments, cenas un atlaides ir norādītas PĀRDEVĒJA tehniskajā 

specifikācijā (Līguma 1. pielikums). PRECES cenā ietilpst visi spēkā esošie valsts un 

pašvaldību nodokļi un nodevas, kā arī visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar Līguma 

izpildi. Degvielas cenas atlaide ir noteikta saskaņā ar konkursa rezultātiem un šī Līguma 

darbības laikā nevar tikt samazināta. 

 

2.2. Līguma kopējā summa bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EURO 

_____(_______________________). Līguma kopējā summa ar PVN 21% (divdesmit viena 

procenta) likmi ir EURO _______(_____________________), tajā skaitā PVN – EURO 

_______ (_________________).  

 

2.3. Šā Līguma 1. pielikumā noteiktā degvielas cena var mainīties 15% (piecpadsmit 

procenti) robežās no konkursā iesniegtā piedāvājuma cenas, ja mainās valsts nodokļu un 

nodevu likme, ar ko tiek aplikta Degviela pirms aplikšanas ar pievienotās vērtības nodokli un, 

ja mainās naftas cenas pasaules tirgū un šādas šī tirgus likumsakarības – valūtas kursa 

dinamika, Degvielas transporta izdevumi un Degvielas uzglabāšanas izmaksas. 

 



2.4. Par PRECI PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM par iepriekšējo mēnesi līdz nākošā 

mēneša 15. datumam, pārskaitot naudas līdzekļus uz PĀRDEVĒJA norādīto norēķinu kontu 

vienu reizi mēnesī saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto rēķinu. Par apmaksas dienu tiek 

uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA kontu. 

 

 

3. PRECES KVALITĀTE 

3.1. Preces kvalitātei jābūt apliecinātai ar Degvielas ražotāju un izplatītāju sertifikātiem, 

kuriem jāatbilst Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

 

3.2. PĀRDEVĒJS nodrošina Degvielas kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem un citiem 

Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktiem normatīviem, un pēc 

PIRCĒJA pieprasījuma iesniedz PIRCĒJAM Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā noformētu 

Degvielas atbilstības sertifikātu kopijas. 

 

 

4. PUŠU SAISTĪBAS 

4.1. Pēc PIRCĒJA pieprasījuma PĀRDEVĒJAM dokumentāli jāpierāda Degvielas cenas 

paaugstināšanu Līguma 2.3. punktā norādīto iemeslu dēļ. 

 

4.2. Ja PĀRDEVĒJS piedāvājis PIRCĒJAM atlaidi uz PRECES iegādi, tad noteiktā atlaide 

paliek nemainīga neatkarīgi no cenu izmaiņām.  

 

4.3. PĀRDEVĒJA pienākums ir nodrošināt iespēju iegādāties PRECI atbilstoši iepirkuma 

procedūras nosacījumiem un iesniegtajam piedāvājumam. 

 

4.5. PIRCĒJA pienākums ir nodrošināt iegādātās PRECES samaksu. 

 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Katra puse ir atbildīga par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu. Vainīgā puse 

atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus. 

5.2. Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu PIRCĒJS maksā 

PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu. 

5.3. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no pasūtījuma 

kopējās summas. 

5.4.  Ja PĀRDEVĒJS pārdevis PIRCĒJAM nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem 

neatbilstošu Degvielu, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM radušos zaudējumus 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas un to pamatojošo dokumentu un ekspertīzes slēdziena 

saņemšanas.  

5.5. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir 

tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai 

pusei.  

5.7. Neviena no pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies "force majeure" 

apstākļu dēļ. Ar "force majeure" apstākļiem saprot dabas katastrofas, karu un jebkura rakstura 

kara operācijas, blokādi, embargo, epidēmijas un citus ārkārtas apstākļus, kurus puses 



nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā. Par šādu apstākļu iestāšanos 14 dienu laikā tiek 

paziņots otrai pusei. 

6. CITI NOTEIKUMI 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar 2016.gada ___. _______ un ir spēkā līdz 2018.gada ___. _______ 

vai arī līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. 

6.2. 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. 

6.3. Puses apņemas darīt visu, lai ar Līguma izpildi saistītos strīdus un domstarpības risinātu 

sarunu kārtībā, savstarpēji vienojoties. Strīdus, par kuriem netiek panākta vienošanās, izskata 

tiesa LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

6.4. Šī Līguma saistības pāriet pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

6.5. Līguma darbības laikā puses vadās pēc šī Līguma noteikumiem un LR spēkā esošajiem 

tiesību aktiem. 

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

6.7. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šī 

Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp pusēm. 

6.8. Šis Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām ar 1. pielikumu uz ___ (______) lapas trijos 

identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PĀRDEVĒJA, bet pārējie 

divi pie PIRCĒJA.  

 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PIRCĒJS      PĀRDEVĒJS  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un  

narkoloģijas centrs 

Reģ. nr. 50003342481 

Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV11TREL9290410000000 

 

 

_________________________                     
Valdes priekšsēdētājs J. Buģins 

 

_________________________                     
Valdes locekle I. Starkova

 

 

_________________________                     
Valdes loceklis I. Rezebergs

 

 


