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Līgums 

Par degvielas iegādi  

Valmierā 

2015.gada 21.janvārī        Nr.VS/2015-058 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Uģa 

Muskova un valdes locekles Gunas Poikānes personā, kuri rīkojas uz pilnvaras (2014.gada 07.janvāra 

Kārtējās valdes sēdes lēmums (protokols Nr.1, 4.p.)) pamata, turpmāk– Pircējs, no vienas puses, un 

Akciju sabiedrība „VIRŠI-A”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003242737, juridiskā adrese – 

Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, tās valdes locekļa Andra 

Priedīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses, 

kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse, ar saistošu spēku kā sev, tā savu 

tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot savu gribu brīvi - bez maldības, 

viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izveidotās Iepirkuma komisijas 2015.gada 15.janvāra lēmumu, ar kuru par 

uzvarētāju 2014.gada 15.decembrī izsludinātās iepirkuma procedūras „Degvielas iegāde degvielas 

uzpildes stacijās”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2014/42, turpmāk – Iepirkuma procedūra, ietvaros 

tika atzīts Pārdevējs noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1.Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk 95E markas, 98E markas benzīnu un dīzeļdegvielu, turpmāk– 

Degviela, Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās, izmantojot Pārdevēja izsniegtās degvielas kartes, 

turpmāk- Degvielas kartes, atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam Piedāvājumam, turpmāk – 

Piedāvājums, tai skaitā, bet neaprobežojoties, tā tehniskai specifikācijai un finanšu piedāvājumam, 

kas ar Līguma spēkā stāšanās brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (Pielikums Nr.1). 

1.2. Kopējais Degvielas pasūtījuma apjoms var būt mazāks vai lielāks par Piedāvājumā norādīto. 
 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1.Līguma summa, saskaņā ar Piedāvājumu, par visu Līguma darbības termiņu, ja Degviela piegādāta 

atbilstoši Piedāvājumam, Līguma noteikumiem, tajā nolīgtajos termiņos, atbilstošā kvalitātē un pilnā 

apmērā, sastāda EUR 22 572.50 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi eiro un 50 

centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, kas sastāda EUR 4 740.23 (četri 

tūkstoši septiņi simti četrdesmit eiro un 23 centi), veidojot kopējo Līguma summu EUR 27 312.73 

(divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divpadsmit eiro un 73 centi) apmērā, turpmāk – Kopējā 

līguma summa. 

2.2.Kopējā Līguma summa ir iekļautas Degvielas iegādes izdevumi, tai skaitā, bet neaprobežojoties, visi 

nodokļi un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Degvielas ievešanu Latvijas 

Republikā, kā arī citas izmaksas, kuras izriet no Līguma, Iepirkuma procedūras dokumentācijas un 

Piedāvājuma. 

2.3.Ar Līguma spēkā stāšanos dienu Pircējs Degvielu pirks par mazumtirdzniecības cenu, kas attiecīgajā 

dienā ir spēkā Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā vai sadarbības partneru tirdzniecības un 

pakalpojumu sniegšanas vietās, kuras ir atzīmētas ar Akciju sabiedrības „VIRŠI-A” firmas zīmi, 

piemērojot Pārdevēja noteikto atlaidi EUR 0,058 (nulle eiro un pieci komats astoņi centi) bez PVN 

apmērā par katru iegādāto Degvielas litru.  

2.3.1.Līguma 2.2.punktā Pārdevēja noteiktā atlaide ir spēkā visu Līguma darbības laiku. Mainoties 

Degvielas cenai degvielas uzpildes stacijās, piedāvātā nemainīgā cenu atlaide paliek nemainīga. 

Pārdevējs jebkurā gadījumā patur tiesības, Līguma darbības laikā, Pircējam noteikt arī lielāku 

atlaidi, ņemot vērā uzņēmumā izstrādāto elastīgo atlaižu sistēmu. 

2.4. 1 (vienu) reizi mēnesī Pārdevējs iesniedz Pircējam rēķinu un ikmēneša atskaiti par darbībām, kas 

veiktas ar katru Degvielas karti attiecīgajā mēnesī, norādot: degvielas veidu, daudzumu un cenu par 

vienību, veiktās darbības datumu, laiku, čeka numuru, iegādes vietu un kopējo summu bez PVN, 

PVN vērtību, kopējo summu ar PVN.   

2.5.Puses vienojas, ka Pārdevējs Pircējam paredzētos rēķinus, par iepriekšējā kalendārā mēnesī faktiski 

iegādāto Degvielu, sastāda elektroniski un nosūta uz Pircēja e-pastu - 

gramatvedība@vidzemesslimnica.lv līdz katra mēneša 5.datumam. Papildus rēķinam Pārdevējs 

nosūta ikmēneša atskaiti par darbībām, kas veiktas ar katru Degvielas karti attiecīgajā mēnesī. 
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2.6.Pircējs Degvielas apmaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Degvielas pavadzīmes rēķina 

saņemšanas dienas, ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Pārdevēja rēķinā norādīto norēķina kontu 

bankā. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras naudas 

pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

2.7. Avansa maksājumi nav paredzēti 

2.8.Pārdevējs, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām 

dokumentu noformēšanai un to saturam, visos Pircējam iesniegtajos dokumentos (rēķinos u.tml.) 

norāda Pircēja rekvizītus ar atsauci uz Līgumu.. 

 

3.Degvielas kvalitāte 

3.1.Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo 

standartu, Eiropas Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas 

organizāciju standartu, kā arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2000.gada 

26.septembra noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu”. 

3.2.Pārdevējs apņemas arktiskos un bargos ziemas apstākļos nodrošināt 0., 1., 2., 3. un 4.klases 

dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2011 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un 

testēšanas metodes". 

3.3.Pārdevējs atbild par pārdotās Degvielas kvalitāti un/vai Degvielas atbilstību Līguma noteikumiem, un 

šai sakarā sedz Pircējam visus pierādītos ar Degvielas neatbilstību kvalitātei un/vai Līguma 

noteikumiem saistītos zaudējumus. 

 

4.Degvielas iegādes kārtība un Degvielas karšu saņemšanas kārtība 

4.1.Pārdevējs nodrošina Pircēju ar Degvielas iegādes iespējām 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 

Pārdevēja Degvielu uzpildes stacijās, ievērojot, šādu minimālo Degvielas uzpildes staciju, kurās var 

iegādāties Degvielu, skaitu un izvietojumu: 

 

Nr.p.k. Degvielu uzpildes staciju izvietojums 

(atrašanās vieta) 

Degvielu uzpildes staciju skaits 

1. Valmiera 1 

2. Rīga 4 

 

4.2.Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Degvielas kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas izgatavot 

un izsniegt Pircējam bez maksas tā pasūtītās Degvielas kartes 2 (divu) darba dienu laikā. Kopējais 

karšu skaits – līdz 20 gab. 

4.3.Degvielas kartes bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā Pārdevējam jānodrošina jaunu karšu 

izsniegšana bez maksas 5 (piecu) darba dienu laikā kopš paziņojuma saņemšanas par karšu 

bojājumiem vai nozaudēšanu. 

4.4.Ja Degvielas karte ir bojāta, pazaudēta vai nozagta, par to nekavējoties jāziņo Pārdevējam pa tālruni 

29490998, norādot pilnu kartes numuru. Telefoniskais paziņojums 2 (divu) darba dienu laikā obligāti 

jāapstiprina rakstveidā, nosūtot paziņojumu par kartes bojājumu, nozaudēšanu vai nozagšanu pa faksu 

65133741, vai nosūtot to pa elektronisko pastu uz šādu Pārdevēja elektroniskā pasta adresi: 

kartes@virsia.lv, vai pa pastu uz Pārdevēja juridisko adresi, norādot pilnu kartes numuru. Pārdevējs 

garantē nozaudētās vai nolaupītās degvielas kartes bloķēšanu 1 stundas laikā no informācijas 

saņemšanas brīža. Pēc kartes bloķēšanas degviela pēc tās netiek izsniegta līdz rakstiskam bloķēšanas 

iemesla atsaukumam, ko paraksta Pircējs. Pircējam ir jāatlīdzina Pārdevējam visi veiktie pirkumi, kas 

tika īstenoti līdz kartes darbības bloķēšanai. 

 

5.Pušu atbildība 

5.1.Katra Puse ir atbildīga par savu saistību pienācīgu un savlaicīgu izpildi, saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2.Pārdevējs par nesavlaicīgu un/vai nepienācīgu saistību izpildi maksā Pircējam nolīgto līgumsodu 0,1% 

apmērā no attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības, vērtības par katru 

saistību izpildes nokavējuma dienu. Kopējais aprēķinātais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no 

attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības kopējās summas, par kuru tiek 

aprēķināts līgumsods. 

5.3.Pircējs par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1% apmērā no nokavētā 
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maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma dienu. Kopējais aprēķinātais līgumsods nedrīkst 

pārsniegt 10% no nokavētā maksājuma kopējās summas. 

5.4.Puses sedz viena otrai zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. Prasītāja pusei 

ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās. 

5.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes. 

5.6.Līguma pārtraukšana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kas ir radušās šī Līguma darbības laikā. 

 

6.Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa laušana 

6.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz nosacījumam, kurš iestāsies 

pirmais: 

6.1.1.līdz 12 (divpadsmit)  kalendāriem mēnešiem no Līguma spēkā stāšanās dienas; 

6.1.2.līdz Kopējās līguma summas sasniegšanai. 

6.2. Līgums pirmstermiņa laušana iespējama 

6.2.1.Pusēm vienojoties; 

6.2.2.Vienpersoniskā kārtā - Pircēja rakstveidā brīdinājumā noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks 

par 5 (piecām) kalendārajām dienām, ja Pircējs piedalās jaunā iepirkuma procedūrā, kura 

iepirkuma priekšmets ir Degvielas iegāde. 

6.2.3.Vienpersoniskā kārtā - Pircēja rakstveidā brīdinājumā noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks 

par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja Pārdevējs minētajā termiņā nav novērsis 

brīdinājumā norādītos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai saistību neizpildes gadījumus. 

6.2.4. Ar Pircēja uzteikumu, vienpersoniskā kārtā, nosūtot Pārdevējam rakstveida paziņojumu vismaz 

10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja: 

6.2.4.1. Pārdevējs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt 

uzņēmuma darbību; 

6.2.4.2. Pret Pārdevēju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir 

apturēta; 

6.2.5.Citos Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

un kārtībā. 

6.3. Pārdevējam ir tiesības vienpersoniskā kārtā atkāpties no Līguma 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas 

iepriekš par to brīdinot Pircēju, ja Pircējs neveic samaksu, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.4.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās 

saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi. 

 

7. Pretenzijas 
7.1.Pircējam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par piegādātās Degvielas kvalitāti un/vai tās neatbilstību 

Līguma noteikumiem visā Līguma darbības laikā. 

7.2. Gadījumā, ja Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās vai sadarbības partneru tirdzniecības un 

pakalpojumu sniegšanas vietās, kuras ir atzīmētas ar Akciju sabiedrības „VIRŠI-A” firmas zīmi 

tikusi iegādāta nekvalitatīva Degviela, kā rezultātā Pircējam ir radušies zaudējumi, Pasūtītājs 

iesniedz Piegādātājam attiecīgu aktu, papildus to nosūtot uz e-pastu: degviela@virsia.lv un 

birojs@virsia.lv. Ja atbilstoša ekspertīze apstiprinās, ka Pircējam nekvalitatīvas degvielas 

iegādes gadījumā, kura rezultātā Pircēja autotransportam ir radušies izdevumi, Pārdevējs 

atlīdzinās Pircējam zaudējumus nodarītā kaitējuma apmērā normatīvos aktos noteiktajā 

kārtībā, tai skaitā, bet neaprobežojoties, atlīdzinās transporta līdzekļu remontu, bojāto detaļu 

nomaiņu, ekspertīzes izdevumus. Šādu zaudējumu atlīdzināšana Pārdevējam jāveic 10 (desmit) dienu 

laikā no pamatojošo dokumentu saņemšanas. 

7.3. Pārdevējs izskata Pircēja rakstiski iesniegto pretenziju 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas 

dienas. 

8.Citi noteikumi 

8.1.Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ visas 

iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī Līguma 

parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu. 

8.2.Visi Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir 

veicami ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības. 

8.3.Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas atrisināt 

sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā 
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esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā 

kārtībā. 

8.4.Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas 

likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas. 

8.5.Ja kāds no šī Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē Līguma 

darbību kopumā. 

8.6.Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi ierakstītā vēstulē uz Līgumā 

norādītajām Pušu adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst saistoša otrai 

Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai dokumentu, kas 

apstiprina šādas izmaiņas. 

8.6.1.Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai izmantojot 

pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

8.7.Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

8.8.Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses nozīmē šādus pārstāvjus, 

turpmāk– Pārstāvis vai Pārstāvji 

8.8.1.Pircēja pārstāvis – Ivars Stūris, tel.nr.22317239. 

8.8.2.Pārdevēja pārstāvis – Sanita Glužina, tel.nr.28640443, e-pasts: sanita.gluzina@virsia.lv . 

8.9.Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt tieši šo 

un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.  

8.10.Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 

8.11.Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi 

zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 

8.12.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapas pusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja. 

9.Pušu rekvizīti 

 

Pircējs:  Pārdevējs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Vidzemes slimnīca” 

Reģistrācijas Nr.: 40003258333 

Juridiskā adrese: 

Jumaras iela 195, Valmierā, LV - 4201 

Banka: A/S „Swedbank” 

Konts: LV58HABA0001402049111 

Kods: HABALV22 

Akciju sabiedrība „VIRŠI-A” 

Reģistrācijas Nr.: 40003242737 

Juridiskā adrese: 

Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, 

Aizkraukles novads, LV-5101 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV45HABA0551002267358 

Kods: HABALV22 

Tālr.: + 371 65133677 

Fakss: + 371 65133666 

E-pasts: birojs@virsia.lv 

 

 

Valdes priekšsēdētājs:      Valdes loceklis:  

 

_____________________ Uģis Muskovs  _____________________Andris Priedītis  

       

 

 

Valdes locekle: 

 

 

_____________________ Guna Poikāne 
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