VALSTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.1-5-7/41
par degvielas piegādi
Rūjienas novada Jeru pagastā

2015.gada 7.septembrī

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”, reģistrācijas Nr. 90000058112, direktora
Modra Karseļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra
noteikumiem Nr.1243 „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” nolikums, turpmāk tekstā
„Pircējs”, no vienas puses, un
Akciju sabiedrība „VIRŠI-A”, reģistrācijas Nr.40003242737, turpmāk tekstā
„Pārdevējs”, kuru ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Andris Priedītis, no otras puses, abi
kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Degvielas
piegāde VSAC „Vidzeme” vajadzībām”, identifikācijas Nr. VSAC„Vidzeme”2015/16”,
turpmāk „Atklāts konkurss”, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā
„Līgums”:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pērk un pieņem, bet Pārdevējs pārdod un nodod degvielu-benzīnu
95E/dīzeļdegvielu (turpmāk tekstā „Degviela”) filiālei „Valka”, saskaņā ar Atklātā konkursa
iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1).
1.2. Pircējs pērk Degvielu Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā – „DUS”)
Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot Pārdevēja derīgas degvielas kartes (turpmāk tekstā –
„Karte”). Kartes derīguma termiņš ir spēkā visā Līguma darbības laikā.
1.3. Pircējs apņemas samaksāt par iegādāto Degvielu ar kartēm, saskaņā ar šī līguma
nosacījumiem.
2. KVALITĀTE
2.1. Pārdevējs garantē, ka pārdotās Degvielas kvalitāte atbilst spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
2.2. Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, nosūtot to uz
Pārdevēja Līgumā noradīto adresi.
2.3. Pārdevējs izskata Pircēja iesniegto pretenziju 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas
dienas.
2.4. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pārdevējs atlīdzina Pircēja samaksāto naudas summu par
nekvalitatīvo Degvielu. Ja Pārdevējs Pircēja iesniegto pretenziju par Degvielas kvalitāti
neatzīst, jebkura no Pusēm atzinuma sniegšanai par Degvielas kvalitāti var pieaicināt
ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Degvielas faktu,
Pārdevējs sedz Pircēja zaudējumus, kas radušies Pircējam sakarā ar nekvalitatīvu Degvielu un
ar eksperta darbību saistītos izdevumus.
3. DEGVIELAS KARTES IEGĀDES UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Degvielas kartes tiek izsniegtas Pircējam pēc Pircēja iesniegtā saraksta ne ilgāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā.
3.2. Pārdevēja degvielas kartes lietošanas noteikumi noteikti saskaņā ar Pārdevēja iesniegto
degvielas karšu lietošanas noteikumiem (pielikums Nr.3).
4. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Iegādājoties Degvielu ar Pārdevēja degvielas karti, Pircējs saņem atlaidi 6,4 % no
mazumtirdzniecības cenas par katru degvielas litru.
4.2. Atlaides ir nemainīgas visā līguma darbības laikā.
4.3. Līguma kopējā summa 12858,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi
eiro un nulle centi) bez PVN, PVN 2700,18 EUR (divi tūkstoši septiņi simti un 18 centi), kopā
ar PVN 15558,18 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi eiro un 18 centi).
4.4. Samaksu par Degvielas un automobiļu uzturēšanas līdzekļu iegādi Pircējs veic ne vēlāk

kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pārdevēja.
4.5. Norēķini tiek veikti bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Pārdevēja bankas kontu,
kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.
4.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu, ko
apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
4.7. Līguma izpildes laikā Degvielas cena var būt paaugstināta sakarā ar naftas produktu cenu
izmaiņām pasaulē vai ja tiek palielināti nodokļi/nodevas uz degvielu.
4.8. Ja degvielas tirgus cena krītas zemāk par šī Līgumā noteikto degvielas cenu 1 litram vai
samazināti nodokļi/nodevas uz degvielu, tad attiecīgi tiek samazināta arī šajā līgumā noteiktā
degvielas cena.
4.9. Pēc Pircēja pieprasījuma, Pārdevējs iesniedz tam cenas izmaiņas pamatojumu 15
(piecpadsmit) dienu laikā.
5. DEGVIELAS IEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
5.1. Pircējs iegādājas degvielu un automobiļu uzturēšanas līdzekļus jebkurā no Atklātā
konkursa piedāvājumā minētajām degvielas uzpildes stacijām (pielikums Nr.4).
5.2. Pircējs Degvielu un automobiļu uzturēšanas līdzekļus var iegādāties Pārdevējas DUS 24
(divdesmit četras) stundas diennaktī visā līguma darbības laikā.
5.3. Degvielas un automobiļu uzturēšanas līdzekļu iegādes apjomi un termiņi ir noteikti
saskaņā ar Atklātā konkursa tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2).
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% no
apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.
6.2. Ja Degvielas iegāde aizkavējas Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs Pircējam maksā
līgumsodu 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
6.4. Ja Pircējs lauž Līgumu, šī Līguma 8.4.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, Pārdevējam 10
(desmit) dienu laikā, no paziņojuma saņemšanas brīža, jānomaksā Pircējam vienreizējs
līgumsods 10% (desmit procentu) no atlikušā plānotā piegādes apjoma kopējās līguma
summas.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7. Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar Latvijas
Republikas Civillikuma normām.
8. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU
IZSKATĪŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus, vai līdz
pilnīgai saistību izpildei.
8.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties, kā arī tiesas ceļā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8.3. Visi līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
8.4. Pircējs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, ja:
8.4.1. Pārdevējs līguma darbības laikā nepilda šī Līguma nosacījumu;.
8.4.2. šajā līgumā ietverto Pircēju saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar
būtisku Pircēja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pircēja reorganizāciju vai
likvidāciju, ja tās rezultātā Pircējs kā saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai
uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus
samazinātā apjomā.
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8.5. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu
(pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi
tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līguma izpildes laikā Pircējam ir tiesības samazināt Atklāta konkursa plānotos Degvielas
iegādes apjomus līdz 50% no Līguma summas, vai mainīt degvielas veidu līgumsummas
ietvaros.
9.2. Līguma darbības laikā Pircējs ir tiesīgs iegādāties auto uzturēšanas līdzekļus Pārdevēja
DUS, ja šādi līdzekļi ir pieejami Pārdevējam.
9.3. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos, tādējādi atceļot visas vienošanās, kas ir
pastāvējušas starp Pusēm līdz šī līguma noslēgšanai, ja tās jebkādā veidā attiecas uz Līguma
priekšmetu.
9.4. Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu
rekvizītu maiņu.
9.5. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9.6. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
9.7. Līguma pielikumi:
9.7.1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā –finanšu piedāvājuma kopija uz 3 lp.;
9.7.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskās specifikācijas kopija uz 2 lp.;
9.7.3. Pielikums Nr.3 – AS „VIRŠI –A” karšu lietošanas noteikumu kopija uz 2 lp.;
9.7.4. Pielikums Nr.4 - AS „VIRŠI –A” degvielas uzpildes staciju saraksta kopija uz 3lp.
10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Pircējs:

Pārdevējs:
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