PIRKUMA LĪGUMS Nr. 32/2022
Tērvetes pagastā, Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga
datums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, reģistrācijas Nr.
40003275352, turpmāk šai līguma tekstā saukta - Pircējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās
rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ASTARTE-NAFTA”, reģ.nr. 40003276964, juridiskā
adrese: Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī –
Pārdevējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Ojārs Karčevskis
no otras puses, turpmāk šai līguma tekstā abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas
arī – Puses un Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz šo pirkuma līgumu par sekojošo :
1. Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk dīzeļdegvielu 2500 litri, A95 markas benzīnu - 4000 litri, citas
smērvielas, eļļas un piedevas degvielai (turpmāk tekstā sauktu – Preces) ar 5 (piecu) % atlaidi,
mazumtirdzniecības vietās – degvielas uzpildes stacijā (turpmāk tekstā – DUS) “Runči”, Tērvetes
pagasts, Dobeles novads.
2. Preču cena
2.1. Preču cena tiek noteikta atbilstoši pirkuma brīdī DUS spēkā esošajām Preču pārdošanas cenām.
2.2. Pārdevējs nosaka Pircējam patstāvīgo tirdzniecības atlaidi no degvielas pārdošanas cenas DUS
EUR 0,062.apmērā par katru iegādāto litru dīzeļdegvielas un benzīna.
2.3. Iespējamā kopējā Līgumsumma ir 9269,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi
euro, 00 centi) un PVN 21% 1946,49 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit seši euro, 49
centi), kopsummā sastādot 11215,49 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecpadsmit euro 49
centi).
2.4. Pircējs pērk Preci par Pārdevēja noteikto līgumcenu, saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu
iepirkumā un Tehnisko-Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums). Finanšu piedāvājumā fiksētā
līgumsumma ir maksimālā pieļaujamā summa, par kādu Pārdevējs drīkst pārdot Preci Līguma
izpildes laikā
3. Preču saņemšanas kārtība
3.1. Pircējs saņem Preci DUS “Runči”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads.
3.2. Preču saņemšanai un tās uzskaitei Pārdevējs Pircējam izsniedz norēķinu kartes (turpmāk
KARTE). KARŠU skaits tiek noformēts atbilstoši Pircēja norādīto pilnvaroto personu, kuras ir
tiesīgas saņemt Preci Pircēja vārdā, skaitam. KARŠU lietošanas un izmantošanas kārtību Puses ir
atrunājušas šim līgumam pievienotajiem KARŠU lietošanas Vispārējos noteikumos(līguma
pielikums).
3.3. Pircēja pilnvaroto personu, kuras ir tiesīgas saņemt Preci Pircēja vārdā, saraksts tiek noteikts
atbilstoši Pircēja iesniegtajiem rīkojumiem Pārdevējam, kas ir uzskatāmi par šī līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
3.4. Par katrām izmaiņām Pircēja pilnvaroto personu, kurām ir tiesības saņemt Preci Pircēja vārdā,
sarakstā vai katrai pilnvarotajai personai izsniedzamo Preču skaita vai vērtības limitā, Pircējs
paziņo Pārdevējam rakstiski.
3.5. Izsniedzot Preci, Pārdevējs pirkumu reģistrē kases sistēmas elektroniskajā uzskaitē. Pircēja
pilnvarotajam pārstāvim tiek izsniegts kases sistēmas čeks.
3.6. Pārdevējs līdz nākamā mēneša 10.datumam izsniedz Pircējam informāciju par iepriekšējā
mēnesī saņemto preču apjomu un noformētu preču pavadzīmi – rēķinu.
3.7. Pircēja kontaktpersona – valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds , mob.tālr. Nr.29429445.
3.8.Pārdevēja kontaktpersona – Gints Ostrovskis, tālr.nr.29131154.

1

4. Norēķinu kārtība
4.1. Par attiecīgajā mēnesī saņemto Preci Pircējs veic apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no šī
līguma 3.6.punktā atrunātā rēķina saņemšanas dienas no Pārdevēja.
4.2. Pircējs maksājumu veic ar bezskaidras naudas pārvedumu uz Pārdevēja bankas kontu Nr.
LV24UNLA0008003467851, kods UNLALV2X, banka – AS SEB BANKA , norādot maksājuma
uzdevumā „pēcapmaksa par degvielu (preci)”, rēķina-faktūras numuru un datumu.
4.3. Maksājums skaitās izpildīts dienā, kad samaksātā nauda ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā,
par ko liecina Pārdevēja norēķina konta izraksts, ko izdod banka.
5. Preces kvalitāte
Pārdodamās degvielas kvalitātei ir jāatbilst LR MK noteikumos Nr. 332 no 26.09.2000.
„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām.
6. Pušu atbildība
6.1. Par savu saistību pienācīgu izpildi Pārdevējs un Pircējs atbild saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem likumiem.
6.2. Gadījumā, ja Pārdevējs ir pārkāpis šajā līguma atrunāto Preču izsniegšanas kārtību, Pircējam ir
tiesības šādi izsniegto Preču vērtību neapmaksāt.
6.3. Gadījumā, ja Pircējs nepamatoti kavē šajā līgumā atrunāto maksājumu veikšanu, Pārdevējam
ir tiesības turpmāko Preču izsniegšanu Pircējam apturēt.
7. Līguma darbības laiks
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai arī līdz
Pušu uzņemto saistību šajā laika periodā pilnīgai izpildei.
7.2. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt iepērkamo degvielas
daudzumu.
7.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šī līgumu darbības termiņu iepriekš, rakstiski brīdinot
par to Pārdevēju vismaz desmit dienas iepriekš.
7.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstiski paziņojot Pārdevējam, ja
jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās
saistības kopumā vai kādā to daļā vai, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes
laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
noteiktās sankcijas.
8. Vispārējie noteikumi
8.1. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu
ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tas izskatāms Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8.2. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē pārējos līguma
noteikumus.
8.3. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti līguma
noteikumu interpretācijai.
8.4. Visas šī līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos
parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
8.5. Visos citos jautājumos, ko neregulē šī līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikā
spēkā esošiem normatīviem aktiem.
8.6. Līgums sastāv no pamatteksta un 2(diviem) pielikumiem, kas ir šī līguma neatņemama
sastāvdaļa, Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu. Līguma
8.7. Pārdevējs un Pircējs piekrīt visiem līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.
Pircējs:
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””

Pārdevējs:
SIA “ASTARTE-NAFTA”
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SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvete,
LV-3701,
Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Reģ.Nr.40003275352
PVN reģ.Nr. LV40003275352
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV40UNLA0006000609720

Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles nov.,
LV-3801
Reģ. Nr. 40003276964
PVN reģ. Nr. LV40003276964
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.LV24UNLA0008003467851

Pušu paraksti:
____________________________________
(V. Grīnvalds)

_____________________________
(O. Karčevskis)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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