IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. JKNP 2015/6
/Degvielas iegāde Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde vajadzībām/
Jēkabpilī
2015.gada 24.augustā
Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr.45403000484, juridiskā adrese:
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa Jura Kozuliņa personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk tekstā – Pircējs), no vienas puses, un
Akciju sabiedrība ”VIRŠI–A”, reģistrācijas Nr.40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela
17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, tās valdes locekļa Andra
Priedītis personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk tekstā – Pārdevējs), no otras
puses,
katrs atsevišķi un abas kopā šī Līguma tekstā turpmāk sauktas – Puse/es, pamatojoties
uz Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde iepirkuma komisijas 2015.gada 29.jūlija lēmumu
(sēdes protokols Nr.25) par publiskā iepirkuma „Degvielas iegāde Privatizējamais SIA JK Namu
pārvalde vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. JKNP 2015/6 (turpmāk tekstā – Publiskā
iepirkuma) rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums):
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu (benzīnu 95E un dīzeļdegvielu, turpmāk
tekstā – degviela) un saņem degvielu uzpildes staciju pakalpojumus, Pārdevējam
piederošajās degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā “DUS”), kuru saraksts norādīts
līguma Pielikumā Nr.1, izmantojot Pārdevēja izsniegtas degvielas kredīta kartes,
turpmāk tekstā „Kartes”.
1.2. Pircēja prognozējamais degvielas patēriņš līguma darbības laikā ir:
1.2.1. benzīns Ai – 98 E – 10 000 litri;
1.2.2. benzīns Ai – 95 E – 30 000 litri;
1.2.3. dīzeļdegviela – 50 000 litri.
1.3. Pircējs degvielu var iegādāties un saņemt pakalpojumus Pārdevēja DUS 24 (divdesmit
četras) stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā vai atbilstoši citam iepriekš paziņotam DUS
darba laikam.
2.
DEGVIELAS CENAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Pasūtītāja degvielas patēriņš ir kopsummā līdz 82600,00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši
seši simti eiro un 00 centi), PVN 21% 17346,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti
četrdesmit seši eiro un 00 centi), pavisam kopā 99946,00 EUR (deviņdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši eiro un 00 centi).
2.2. Degvielas cenas tiek noteiktas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu
(Pielikums Nr.2) un tajās iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN).
2.3. Līguma 1.2.punktā norādītais aptuvenais degvielas daudzums Līguma darbības laikā var
tikt precizēts, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto līguma summu.
2.4. Degvielas cena var mainīties sakarā ar naftas produktu cenu izmaiņām pasaules tirgū,
atkarībā no tirgus situācijas un valsts nodokļu politikas izmaiņām.
2.5. Samaksa par degvielu un DUS pakalpojumiem tiek veikta, izmantojot bezskaidras
naudas norēķinus un Pārdevēja izsniegtas Kartes, kuras Pārdevējs neierobežotā
daudzumā bez maksas izgatavo un izsniedz Pircējam.
2.6. Degviela tiek izsniegta izmantojot Kartes.
2.7. Degvielas cena tiek noteikta atbilstoši pirkuma brīdī DUS spēkā esošajām degvielas
pārdošanas cenām.
2.8. Pārdevējs degvielu pārdod Pircējam, piemērojot sekojošas atlaides no degvielas
mazumtirdzniecības cenas visā Līguma darbības laikā:
2.8.1. benzīns Ai – 98 E – tiek piemērota atlaide 6,5 % no mazumtirdzniecības viena
litra šī benzīna cenas;
2.8.2. benzīns Ai – 95 E – tiek piemērota atlaide 6,5 % no mazumtirdzniecības viena
litra šī benzīna cenas;
2.8.3. dīzeļdegviela – tiek piemērota atlaide 7,2 % no mazumtirdzniecības viena litra
dīzeļdegvielas cenas.
_____________________ /J.Kozuliņš/

______________ /A.Priedītis/
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2.9.

Degvielas iegādes un saņemto pakalpojumu apmaksas veids ir pēcapmaksa ar
pārskaitījumu. Pircējs nodrošina samaksu par piegādāto degvielu 20 (divdesmit) darba
dienu laikā pēc norēķinu perioda un Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas, apmaksājot
Pārdevēja izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.
Pārdevējs rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto degvielu iesniedz līdz nākošā mēneša
piektajam datumam, pievienojot pārskatu par katras kartes veiktajiem norēķiniem.
3.
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par nepieciešamo Karšu daudzumu, aizpildot
Pārdevēja Karšu pasūtījuma veidlapu.
3.2. Pircējs apņemas lietot Kartes saskaņā ar šo līgumu un Karšu lietošanas nosacījumiem.
3.3. Pircējam ir tiesības veikt izmaiņas pušu apstiprinātajos ikmēneša degvielas patēriņa
apjomos, paziņojot par to rakstiski Pārdevējam ne vēlāk kā līdz mēneša 25.datumam.
Izmaiņas stājas spēkā ar nākamā mēneša 1.datumu.
3.4. Pircējam ir tiesības veikt vienreizējas izmaiņas Pušu apstiprinātajos ikmēneša degvielas
patēriņa apjomos, paziņojot par to elektroniskā veidā: pa e-pastu degviela@virsia.lv un
kartes@virsia.lv Pārdevējam 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Norādītās izmaiņas
degvielas limitos ir spēkā tikai attiecīgajā mēnesī.
3.5. Pircējam ir tiesības saņemt kompensāciju, iesniedzot rakstisku pretenziju par radītajiem
zaudējumiem, ja degviela neatbilst kvalitātes prasībām.
3.6. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādāto degvielu atbilstoši līgumā
noteiktajai kārtībai.
3.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt degvielas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un izsniegtajam degvielas atbilstības
sertifikātam.
3.8. Pārdevējs apņemas nodrošināt degvielas iegādi bez pārtraukumiem atbilstoši Pasūtītāja
noteiktajam mēneša degvielas patēriņa apjomam.
3.9. Pārdevējs apņemas nodrošināt norēķinu kredītkaršu lietošanas iespēju ierobežošanu
tikai degvielas iegādei.
3.10. Pārdevējs savlaicīgi informē Pircēju par jaunām degvielas uzpildes stacijām, ja tādas tiek
atvērtas.
3.11. Pārdevējs apņemas savlaicīgi nosūtīt Pircējam ikmēneša atskaites un rēķinus Līguma
2.9.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
4.
GARANTIJAS
4.Pārdevējs garantē, ka visā līguma darbības laikā piegādājamās degvielas kvalitāte atbilst
Latvijas Republikas spēkā esošajām prasībām un izsniegtajā atbilstības apliecinājumā,
sertifikātā vai citā dokumentā norādītajiem parametriem.
5.
STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā vai atsevišķu tā punktu
izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā.
5.2. Ja 14 kalendāra dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds tiek risināts tiesas ceļā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek
aprēķināts no dienas, kad kāda no pusēm ir saņēmusi rakstisku pretenziju.
6.
LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz 2017.gada 23.augustam
vai līdz līguma 2.1.punktā noteiktās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no
nosacījumiem iestājas pirmais.
6.2. Jautājumi, ko neregulē šis līgums, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto kārtību.
6.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta
nosacījumus, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi
tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja netiek pildīti līguma noteikumi un
nosacījumi, vai arī Pārdevējs paaugstina degvielas cenas un paaugstinājums nav
pamatots ar līguma 2.4.punktā norādītajiem apstākļiem.
6.5. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski
brīdinot Pārdevēju.
_____________________ /J.Kozuliņš/
______________ /A.Priedītis/
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6.6.

Pārdevējs ir tiesīgs lauzt līgumu, par to 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski
brīdinot Pircēju, ja tas vairāk kā vienu mēnesi kavē maksājumus.
6.7. Pirms līguma laušanas Pircējs pilnībā norēķinās ar Pārdevēju par piegādāto degvielu, un
Puses veic citas darbības, lai izbeigtu no līguma izrietošās tiesiskās attiecības.
7.
NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Pusēm 3 kalendāro dienu laikā no ārkārtēju apstākļu rašanās brīža (dabas stihija,
ugunsgrēks, plūdi, ražošanas avārijas, valsts vai pašvaldību institūcijas lēmums)
jābrīdina vienai otru par to iestāšanos, ja tā rezultātā nav iespējams izpildīt saistības, kā
arī jāiesniedz šo faktu apliecinošs dokuments.
7.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt, ietekmēt
un novērst.
7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā vienu mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no
savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
8.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Informācija par šī līguma noteikumiem, nosacījumiem, savstarpējiem darījumiem, to
apjomu un norēķiniem trešajām personām nav sniedzama, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
8.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā noslēdzami rakstveidā, apliecināmi ar Pušu
pilnvaroto pārstāvju parakstiem, un noformējami pielikumu veidā, kas kļūst par līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Katrai no Pusēm ir pienākums rakstiski informēt otru Pusi par rekvizītu un adreses
maiņu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no rekvizītu un adreses maiņas dienas.
8.4. Puses nosaka un pilnvaro atbildīgās personas šī Līguma ietvaros:
8.4.1. no Pasūtītāja puses :
Vārds, uzvārds elektrosistēmu inženieris ALEKSEJS MAŅAKS
Adrese
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis
65231206; 28396680
E-pasts
info@jknp.lv
8.4.2. no Pārdevēja puses :
Vārds, uzvārds Sanita Glužina
Adrese
Bieķensalas iela 6 korp.B-302, Rīga, LV-1004
Tālrunis
67807500, 28640443
E-pasts
degviela@virsia.lv un sanita.gluzina@virsia.lv
8.4.3. Minētās personas ir tiesīgas veikt Līguma izpildes koordinēšanu, bet nav tiesīgas
veikt grozījumus Līgumā, tā pielikumos vai parakstīt Vienošanās protokolus.
8.5. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lappusēm, ar 3 (trīs) pielikumiem, kuri ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa, divos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem glabājas pie
Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8.6. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienot šādi pielikumi:
8.6.1. Pielikums Nr. 1 ”Pārdevējam piederošo DUS saraksts”;
8.6.2. Pielikums Nr. 2 ”Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums”;
8.6.3. Pielikums Nr. 3 ”Finanšu piedāvājums”
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS
PĀRDEVĒJS
Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde
AS ”VIRŠI – A”
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201
Reģ. Nr.45403000484
Konts LV17UNLA0050005874865
AS SEB banka
Tālrunis 65231206
E-pasts: info@jknp.lv

Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts,
Aizkraukles novads, LV-5101
Reģ. Nr.40003242737
Konts LV28UNLA0026000404101
AS SEB banka
Tālrunis 65133677
E-pasts: birojs@visia.lv

Valdes loceklis ____________________

Valdes loceklis _______________________

(J.Kozuliņš)

(A.Priedītis)
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