
IZRAKSTS 

 

Piegādes Līgums Nr. SIA AADSO/2016/06 
 

Daugavpilī,         2016.gada 16.novembrī 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību 

organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, juridiskā adrese: Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukta 

PASŪTĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Aivara Pudāna personā, no vienas 

puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Neste Latvija”, reģ.Nr. 40003132723, juridiskā adrese Bauskas ielā 

58A, Rīgā, LV-1004, turpmāk saukta PIEGĀDĀTĀJS, tās korporatīvo klientu pārdošanas vadītāja Artūra Oškāja 

personā un korporatīvo klientu pārdošanas vadītāja Baltijā Ulda Priedes personā, kuri rīkojas uz pilnvaras 

Nr.PL50/2015 no 22.12.2015. pamata, no otras puses, 

 abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz SIA „AADSO” iepirkuma komisijas 

2016.gada 14.novembra lēmumu (2016.gada 14.novembra protokols Nr.6) “Par degvielas iegādi SIA „AADSO” 

vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2016/06, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs piegādā, bet Pasūtītājs apmaksā degvielu (turpmāk tekstā - PRECE) saskaņā ar specifikāciju, daudzumu 

un līgumcenu, kas ir noteikta šī Līguma Pielikumā Nr.1, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam PRECI saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, izmantojot Piegādātāja degvielas 

kartes, kas Pasūtītājam dod tiesības iegādāties degvielu Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, kurās ir izvietota 

Piegādātāja preču zīme, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. 

1.3. Piegādātājs apņemas saskaņā ar šī līguma noteikumiem nodrošināt Pasūtītājam Karšu izsniegšanu un izmantošanu 

preču iegādei piegādātāja degvielas uzpildes stacijās. Kartes tiek izsniegtas Pasūtītājam, pamatojoties uz Pasūtītāja 

rakstveida iesniegumu, kurā tiek norādīts nepieciešamais karšu daudzums, katras kartes kredītlimits, ja tāds tiek 

noteikts, ierobežojumi karšu izmantošanai u.c. informācija.  

1.4. Katrai kartei tiek izsniegts PIN kods, kas nodrošina kartes aizsardzību. PIN kods ir konfidenciāla informācija, kuru 

Pasūtītājs izpauž tikai pilnvarotajiem karšu lietotājiem. PIN kods glabājams atsevišķi no kartes, lai novērstu trešo 

personu nesankcionētu Kartes izmantošanu. 

1.5. Pasūtītājs apņemas samaksāt par faktiski izmantoto degvielu pēc kartēm, saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

1.6. Piegādātājs piegādā degvielu uz summu, kas nepārsniedz šī līguma 2.8.punktā noteikto. 

2. SAMAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Par Līguma 1.1. punktā minēto PRECI Pasūtītājs maksā Piegādātājam atbilstoši daudzumam un cenām, kas ir 

noteiktas Līguma Pielikumā Nr.1, kas ir šā LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

2.2. Piegādātājs, ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5.datumam, elektroniski sagatavo un nosūta Pasūtītājam uz e - pasta 

adresi aadso@inbox.lv rēķinu un pārskatu par faktiski iegādāto degvielu iepriekšējā mēnesī. 

2.3. Par PRECI Pasūtītājs maksā Piegādātājam, pārskaitot naudas līdzekļus uz Piegādātāja norādīto kontu vienu reizi 

mēnesī 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no PRECES iegādes brīža. 

2.4. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja bankas kontu, 

ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 

2.5. Degvielas cena ir aprēķināma saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu Piegādātāja degvielas uzpildes 

stacijās, ņemot vērā Līguma 2.5.punktā noteikto atlaidi. 

2.6. Iegādājoties Preci ar Karti, Pasūtītājs visus 12/divpadsmit/ mēnešus saņem atlaidi EUR 0._____ apmērā bez 

pievienotās vērtības nodokļa par katru iegādāto dīzeļdegvielas Euro litru. 

2.7. Atlaide ir fiksēta un nemainās visā līguma darbības laikā. 

2.8. Kopējā līgumcena par Līguma Pielikumā Nr.1 uzradīto apjomu sastāda EUR 29160.00 /divdesmit deviņi 

tūkstoši simtu sešdesmit euro 00 centi/, PVN 21% EUR 6123.60 /seši tūkstoši simtu divdesmit trīs euro 60 

centi/, kopā ar PVN 21% EUR 35283.60 /trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro 60 centi/, 

ņemot vērā iepirkuma procedūras ietvaros Piegādātāja piedāvātās mazumtirdzniecības cenas.  

3. LĪDZĒJU SAISTĪBAS 

3.1. Piegādātājs garantē Līguma darbības laikā fiksētu atlaidi EUR/l no PRECES mazumtirdzniecības cenas 

pirkuma izdarīšanas brīdī. Fiksēto atlaidi Līguma darbības laikā Piegādātājs nav tiesīgs samazināt. Piegādātājs 

pārdodamās degvielas cenu var mainīt tikai pamatojoties uz cenu svārstībām  pasaules naftas tirgū, izmainām 

likumdošanas normatīvajos aktos, valūtas kursa svārstībām, kā arī citiem, no Piegādātāja neatkarīgiem, 

faktoriem, kas ietekmē degvielas cenu. Ja PIRCĒJS ir konstatējis, ka Piegādātāja piedāvātā cena pārsniedz 
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attiecīgās degvielas vidējo tirgum cenu līmeni vairāk nekā par 10 %, PIRCĒJS pēc savas iniciatīvas var izbeigt 

Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām. 

3.2. Pasūtītājs, atkarībā no tā saimnieciskajām vajadzībām, ir tiesīgs samazināt kopējo pasūtījuma apjomu, kas minēts 

Pielikumā Nr. 1. 

3.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt iegādātās PRECES apmaksu. 

3.4. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt pienācīgu PRECES kvalitāti, iespēju iegādāties PRECI atbilstoši konkursa 

nosacījumiem un iesniegtajam piedāvājumam.  

3.5. Kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā Pasūtītājam par to nekavējoties jāpaziņo SIA "First Data" mutiski pa 

diennaksts tālruni 67092555 un ne vēlāk kā 48 stundu laikā šis paziņojums ir jāapstiprina rakstiski (fakss Nr. 

66013390), e - pastu neste.kartes@neste.com vai pa pastu Bauskas ielā 58A, Rīga, LV-1004, norādot pilnu Kartes 

numuru un laiku, kad tika mutiski ziņots par Kartes nozaudēšanu, zādzību utt. Strīdu gadījumā paziņošanas faktu 

apliecina Pasūtītāja rakstiskais iesniegums. 

3.6. Pasūtītājs, veicot degvielas uzpildi Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, apņemas ievērot degvielas uzpildes 

instrukcijas. 

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN NOSACĪJUMI 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus. 

4.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja PRECE par Līguma kopējo summu nav iegādāta. 

4.3. Līguma termiņš tiek pārtraukts ātrāk, ja PRECE par Līguma kopējo summu ir iegādāta un līdz ar to šī summa ir 

dzēsta. 

4.4. Līguma 4.2. un 4.3. punktu norādītajos gadījumos LĪDZĒJI paraksta vienošanos. 

4.5. PRETENZIJAS par kvalitāti Pasūtītājs var iesniegt Piegādātajam 10 (desmit) darba dienu laikā no PRECES 

saņemšanas brīža.  

4.6. Pēc pretenzijas saņemšanas Puses veic degvielas pārbaudi sertificētā laboratorijā. Ja tiek konstatēts, ka PRECE ir 

bijusi nekvalitatīva, Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas 

nodrošina Pasūtītāju ar jaunu PRECI, kā arī sedz visus ar to saistītos izdevumus.  

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

5.1. LĪDZĒJI ir atbildīgi par LĪGUMA nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos 

zaudējumus. 

5.2. Ja kāds no LĪDZĒJIEM nepilda vai nepienācīgi pilda šā LĪGUMA noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī 

Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei.  

5.3. LĪDZĒJI nav atbildīgi 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 LĪDZĒJI nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 dienu 

laikā tiek paziņots otrai pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu. 

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA  

ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMĀ 

6.1. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt LĪGUMU: 

6.1.1. ja ir notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

6.1.2. ja pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta. 

6.2. Līguma pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par faktiski veiktajām PREČU piegādēm. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Līgums pilnībā apliecina LĪDZĒJU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šā Līguma 

noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šā Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās tiek noformētas rakstiski un tās 

paraksta abas puses. 

7.2. LĪDZĒJI 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 esošajā likumdošanā 

paredzētajā kārtībā. 

7.3. Līguma saistības pāriet LĪDZĒJU tiesību un saistību pārņēmējiem. 

7.4. Līguma darbības laikā puses vadās pēc šī Līguma noteikumiem un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

7.5. LĪDZĒJU pārstāvji apliecina, ka tiem ir nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt šo Līgumu. 

7.6. Juridiskā statusa vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, LĪDZĒJU pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot 

par to otram LĪDZĒJAM.  

7.7. Līgums sastādīts valsts valodā uz divām lapām ar vienu pielikumu divos autentiskos eksemplāros, viens - 

Pasūtītajam, otrs - Piegādātājam.  

Pielikumi: 
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Pielikums Nr.1 „Piegādes līguma priekšmets” 

Pielikums Nr.2 „Tehniskā specifikācija” 

Pielikums Nr.3 „Finanšu piedāvājuma kopija” 

 

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  

PASŪTĪTĀJS: 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”  

Reģ.Nr.41503029988 

Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5403  

AS “Swedbank” Daugavpils filiāle 

N/k LV84 HABA 0551 0146 7732 1  

Tālr. 54-23817, 29993540  

 

valdes loceklis A.Pudāns 

z.v. 

 PIEGĀDĀTĀJS: 

SIA „Neste Latvija” 

Reģ.Nr.40003132723 

Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004 

AS „Swedbank” 

N/k LV28HABA0001408036200 

Tālr.66013369 

 

SIA „Neste Latvija” 

Korporatīvo klientu 

pārdošanas vadītājs A.Oškājs 

 

SIA „Neste Latvija” 

Korporatīvo klientu 

pārdošanas vadītājs Baltijā U.Priede 

z.v. 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 1 

2016.gada 16.novembra 

Piegādes līgumam Nr. SIA AADSO/2016/06 

starp SIA  

„Atkritumu Apsaimniekošanas  

Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” 

un SIA „Neste Latvija” 

 

 

Piegādes līguma  

priekšmets 

 

Nr. 

p/k 
Nosaukums 

Iegādes 

veids 

Mērvienī

ba 

Nepiecieša

mais 

apjoms 

Vidējā 

mazumtird

zniecības 

cena EUR 

bez PVN 

Atlaides 

likme 

degvielas 1 

litram, 

EUR, bez 

PVN 

Līgumcena 

EUR bez PVN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dīzeļdegviela 

Euro 
karte litrs 40000   29160.00 

Līgumcena bez PVN kopā 29160.00 

PVN 21%  6123.60 

Faktiskā līguma summa ar PVN 21% 35283.60 

 

 2016.gada 16.novembrī parakstītais Pielikums Nr. 1 ir Piegādes līguma Nr.SIA AADSO/2016/06 neatņemama 

sastāvdaļa, kas izprotama, skaidrojama un tulkojama tikai kopsakarībā ar augstāk minēto līgumu. 

 Pielikums sastādīts valsts valodā, uz vienas lappuses, divos autentiskos eksemplāros, viens - PASŪTĪTĀJAM, 

otrs – IZPILDĪTĀJAM. 

 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”  

Reģ.Nr.41503029988 

Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5403  

AS “Swedbank” Daugavpils filiāle 

N/k LV84 HABA 0551 0146 7732 1  

Tālr. 54-23817, 29993540  

 

valdes loceklis A.Pudāns 

z.v. 

 PIEGĀDĀTĀJS: 

SIA „Neste Latvija” 

Reģ.Nr.40003132723 

Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004 

AS „Swedbank” 

N/k LV28HABA0001408036200 

Tālr.66013369 

 

SIA „Neste Latvija” 

Korporatīvo klientu 

pārdošanas vadītājs A.Oškājs 

 

SIA „Neste Latvija” 

Korporatīvo klientu 

pārdošanas vadītājs Baltijā U.Priede 

z.v. 

 

 

 

 

 



 


