
6.pielikums  

Iepirkuma līguma projekts  
 

 

Līgums  

“Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes kuģiem” 

 

2019.gada ___.__________, 

Liepājā 

 

<Pārdevēja pilns nosaukums> (turpmāk – Pārdevējs), <parakstītāja amats, vārds, 

uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no vienas puses 

un 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, (turpmāk – Pircējs), pārvaldnieka Jāņa 

Lapiņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iepirkuma “Marķētās dīzeļdegvielas 

iegāde Liepājas SEZ pārvaldes kuģiem” procedūras (iepirkuma procedūras 

identifikācijas Nr.LSEZ2019/36/K) rezultātiem un Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas valdes 2019.gada ___._______ lēmumu Nr.___ “Par ____________”, no otras 

puses, un, abas puses turpmāk tekstā kopā – Puses un katra atsevišķi Puse, noslēdz 

līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk dīzeļdegvielu, turpmāk tekstā – Prece, saskaņā 

ar Līguma noteikumiem. 

1.2. Prece tiek pārdota Pircējam atsevišķās partijās Pircēja pieprasītajos apjomos un 

termiņos, plānotais degvielas iepirkuma apjoms var mainīties atkarībā no ostā 

ienākošo kuģu skaita, kā arī meteoroloģiskajiem laika apstākļiem. 

1.3. Preces daudzums katrā atsevišķā partijā tiek uzrādīts preču pavadzīmē-rēķinā. 

 

1. Preces piegādes kārtība  

 

2.1.   Pārdevējs piegādā Pircējam Preci pa daļām (partijām) Pircējam nepieciešamajā 

apjomā un termiņā. 

2.2.   Pircējs pa e-pastu veic pasūtījumu par Preces piegādi, turpmāk – Pieprasījums, ne 

vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms Preces piegādes nepieciešamības. 

Pasūtījumam jāietver sekojoša informācija: bunkurējamā kuģa nosaukums, 

piegādes datums un laiks, piegādājamās preces daudzums. 

2.3.  Prece tiek piegādāta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, saskaņā ar Liepājas ostas 

noteikumiem. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam 24 (divdesmit četras) stundu 

laikā pēc pieprasījuma no Pircēja saņemšanas. Piegādes laiks nevar būt ilgāks par 

24 (divdesmit četras) stundām no pasūtījuma veikšanas un apjoma ziņā nav 

mazāks par 200 (divsimt) litriem. 

2.4. Preces piegāde Pircējam notiek ar Pārdevēja transportu. Izmaksas saistībā ar 

Preces piegādi ir iekļautas Preces cenā. 

2.5. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci, pievienojot kvalitātes sertifikātu. Piegādātajai 

Precei jāatbilst pēc svara saskaņā ar pavadzīmē minēto un pēc kvalitātes saskaņā 

ar pievienoto kvalitātes sertifikātu. 



2.6. Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar preču 

pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta pušu pārstāvji preces nodošanas brīdī Pircējam 

tā kuģos. 

2.7. Preču pavadzīmē-rēķinā Pārdevējs norāda trīs iepriekšējo darba dienu 

“MABUX” cenu izdrukas Pārdevēja apstiprinātas kopijas un cenas aprēķins 

marķētajai dīzeļdegvielai uz preces piegādes brīdi. 

2.8. Atbildību par Preces saglabāšanu, viss risks par preces bojājumu, zaudējumu vai 

bojāeju pāriet Pircējam no brīža , kad Prece šķērso flanci, kas atrodas uz 

bunkurējamā kuģa borta. 

2.9. Pārdevējs atbild par ugunsdrošību un vides aizsardzības noteikumu neievērošanu 

no tās personas puses, kura veic Preces piegādi un bunkurēšanu. 

 

3. Preces kvalitātes nosacījumi 

 

3.1.   Piegādātajai dīzeļdegvielai jāatbilst Latvijā spēkā esošiem kvalitātes standartiem 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumu 

Nr.801 “Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas 

veidiem” prasībām, vai citiem normatīvajiem aktiem, kas var mainīt statusu 

iepriekš minētam. 

3.2.  Dīzeļdegvielai jāatbilst 2000.gada 26.septembra Ministra kabineta noteikumos 

Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 

noteiktajām prasībām. 

3.3.    Dīzeļdegvielai jābūt iezīmētai (marķētai) saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 

“Par akcīzes nodokli” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 

31.jūlija noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem 

piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”.  

 3.3.  Preces kvalitāti Pārdevējs apliecina ar ražotāja vai naftas bāzes izsniegtu kvalitātes 

sertifikātu, kura kopiju Pārdevējs izsniedz Pircējam. Pārdevējs garantē piegādātās 

Preces atbilstību klimatiskajiem apstākļiem. 

3.4.  Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā, 

nosūtot pretenziju ierakstītas vēstules veidā uz Pārdevēja juridisko adresi. 

3.5.    Ja Pārdevējs Pircēja iesniegto pretenziju par Preces kvalitāti neatzīst, jebkura no 

Pusēm atzinuma sniegšanai par Preces kvalitāti var pieaicināt ekspertu. Ja 

pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Preces faktu, Pārdevējs 

sedz Pircēja zaudējumus, kas radušies Pircējam sakarā ar nekvalitatīvu Preci un 

ar eksperta darbību saistītos izdevumus. 

3.6.  Ja Pircējam rodas pretenzijas par Preces kvalitāti, paraugi tiek nodoti analīžu 

veikšanai neatkarīgajā laboratorijā, kuru izvēlas pusēm savstarpēji vienojoties. 

Neatkarīgās laboratorijas slēdziens ir saistošs abām pusēm. Izdevumus par 

Analīžu veikšanu, kā arī zaudējumus sedz vainīgā puse. Pircējam ir tiesības 

iesniegt pretenziju par Preces kvalitāti 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, 

skaitot no Preces piegādes datuma. 

 

4. Preces cenas noteikšana un norēķina kārtība 

 

4.1.   Preces cena noteikta EUR (eiro) par vienu degvielas tonnu bez akcīzes nodokļa 

pie PVN 21 % likmes sekojoši: 



 Preces cena = B x C+A  

A –     pievienotās izmaksas, kas norādītas Pretendenta piedāvājumā konkursa 

dokumentu atvēršanas brīdī 2019.gada 26.februāri , un kas ir konstantas 

visā līguma darbības periodā _____________- ________________  

_______ EUR . 

B –       trīs pēdējo darba dienu vidējā biržas cena dīzeļdegvielai USD, ko publicē 

“MABUX” zem attiecīgās degvielas virsraksta, kas atbilst tehniskajā 

specifikācijā norādītajai uz preces partijas daudzumu piegādes brīdī; 

C –  Latvijas Bankas noteiktā ASV dolāra kurss eiro uz preces partijas 

daudzuma piegādes brīdi.  

4.2.   Pircējs veic Pārdevēja iesniegtā rēķina apmaksu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā no tā saņemšanas dienas Liepājas spēciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldē. 

4.3.   Visi maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem ar brīdi, kad maksājums ir veikts 

par Preci no Pasūtītāja konta. 

 

5. Līgumsodi un garantija 

 

5.1.   Ja samaksa netiek veikta šā līguma 4.2.punkta norādītajā termiņā, Pircējs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0.1 % apmērā no visas apmaksājamas summas par katru 

nokavēto dienu. Nokavējuma procentu aprēķināšana tiek pārtraukta dienā, kad 

visi maksājumi no Pircēja puses ir apmaksāti, vai sasniedz 10 % no neapmaksāto 

rēķinu pamatparāda. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes. 

5.2.   Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Pircējam noteiktajā vietā un daudzumā, Pārdevējs 

maksā Pircējam līgumsodu 0.1 % apmērā no nepiegādātās Preces vērtības par 

katru nokavēto kalendāro dienu, vai sasniedzot 10 % no nepiegādātās preces 

vērtības. 

5.3.  Pārdevējs, papildus Līguma 5.2.punktā noteiktajam līgumsodam, sedz visus 

zaudējumus, kas radušies Pircējam, sakarā ar laikā nepabeigto Preci, tai skaitā, 

Pircēja zaudējumus, kas saistīti ar trešo personu prasījumiem pret Pircēju, kuri 

izriet no fakta, ka laikā nepiegādātas Preces dēļ Pircējs nav varējis izpildīt savas 

saistības pret trešajām personām. 

 

6. Preces pieņemšana – nodošana 

 

6.1. Preces pavaddokumentus Pārdevējs nodod tikai pilnvarotam Pircēja pārstāvim. 

Ja pavaddokumentu un Preces saņēmējs nav viena un tā pati persona, pilnvara 

nepieciešama arī personai, kas pēc izsniegtajiem dokumentiem saņem Preci. 

6.2. Preces un pavaddokumentu saņemšanu Pircējs vai tā pilnvarots pārstāvis 

apliecina ar parakstu uz Preču pavadzīmes. 

6.3. Īpašuma tiesības uz Preci Pircējam pāriet pēc pilnīgas pirkuma summas 

apmaksas. 

 

 

 

 



 

7. Informācijas sniegšanas kārtība 

 

7.1.  Puses vienojas, ka visi paziņojumi, iebildumi un pieprasījumi, kas saistīti ar 

Līguma izpildi, jānoformē rakstiskā veidā un tie ir nosūtāmi uz Līgumā Pušu 

norādītajām juridiskajām adresēm ierakstītās vēstulēs, un  tiek uzskatīts par 

paziņotu Paziņošanas likuma noteiktā kārtībā un termiņos. 

7.2. Līguma izpildei un operatīvai sadarbībai, Puses vienojas, ka savstarpējā 

komunikācija, ja Līgumā nav noteikts savādāk, var notikt gan izmantojot e-pastus 

un norādītos kontakttālruņus: 

7.2.1. Pircēja kontaktpersona:__________________, 

                    e-pasts:________________________, tālrunis:______________. 

7.2.2. Pārdevēja kontaktpersona:_______________, 

                  e-pasts:_________________________, tālrunis______________. 

 

8. Līguma termiņš 

 

8.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā līdz 

________.gada __.___________. 

8.3.      Gadījumā, ja Puses ar Līgumu uzņemtās saistības nepilda vai pilda nepienācīgi. 

Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, cietušajai Pusei par to vienu mēnesi 

iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei uz tā Līgumā norādīto adresi, saskaņā 

ar Līgumā atrunāto informācijas sniegšanas kārtību. 

8.4.     Ja Pārdevējs pēc Līguma noslēgšanas jebkādu iemeslu dēļ, tai skaitā, Pārdevēja 

maksātnespējas dēļ, nav spējīgs nodrošināt Līguma izpildi atbilstoši Pircēja 

vajadzībām, Pircējs ir tiesīgs lauzt Līgumu ar Pārdevēju, rakstveidā paziņojot 

par to Pārdevējam vienu mēnesi iepriekš, saskaņā ar Līgumā atrunāto 

informācijas sniegšanas kārtību. 

 

9. Nepārvaramas varas apstākļi 

9.1.   Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi posti un nelaimes, kuras nav 

iespējams paredzēt vai novērts. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī 

notikumus, kuri ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens 

plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un 

karadarbība, streiki, kompetentu valsts iestāžu aizliegumi un citi apstākļi, kas 

nav Pušu iespējamās kontroles robežās). 

9.2.    Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 5 (piecu) 

darba dienu laikā rakstveidā informē otru Pusi par šādu apstākļu rašanos vai 

izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem. 

9.3.     Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas 

varas apstākļu iestāšanās rezultātā. Līguma izpilde tiek atlikta līdz minēto 

apstākļu darbības beigām, bet ne ilgāk kā līdz vienam mēnesim. 

9.4.     Ja Līgums tiek lauzts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Puse nevar prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. 

 



10. Strīdu risināšanas kārtība 

10.1.    Puses no līguma saistībām izrietošos vai saistībā ar līgumu radušos strīdus izšķir, 

savstarpēji vienojoties.  

10.2.    Ja strīdus nav iespējams izšķirt savstarpēji vienojoties vismaz 2 (divu) kalendāro 

mēnešu laikā, strīdi izšķirami Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

11. Citi noteikumi 

 

2.7. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos izdarāmas, Pārdevējam un Pircējam par 

to rakstveidā vienojoties. 

2.8. Līgums sagatavots un izpildāmas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

2.9. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir to izlasījušas un piekrīt visiem 

tā punktiem, ko apstiprina, to parakstot. 

2.10. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi 

zināma Līguma darbības laikā, izpildot Līgumā paredzētās saistības. 

2.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus 

Līguma noteikumus. 

2.12. Visos citos jautājumos, kas nav paredzēti Līguma noteikumos, Puses ievēro 

spēkā esošos Latvijas Republikas tiesību aktus. 

2.13. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi 

un neatņemama sastāvdaļa: 

2.13.1. Izpildītāja Finanšu piedāvājums – 1.pielikums uz __ (_______) lapām. 

2.13.2. Pavadzīme - 2.pielikums uz ______(________)lapām. 

2.14. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem 1 

(vienu) Līguma eksemplāru. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

 

3. Pušu rekvizīti: 

 

 Pircējs Pārdevējs 

 Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvalde 

 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs  
90000329402 

 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401  

Bankas nosaukums AS “Swedbank”  

Bankas kods TRELLV22  

Bankas konta Nr. LV9213060002000  

 

Pušu paraksti: 

 

Pircējs 

___________________________ 

Pārdevējs  

 ___________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

 


