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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 69/19
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
2019.gada 12. martā, Apē, Apes novadā
Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872, adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
kuru uz Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Viesturs DANDENS, turpmāk – Pircējs, no vienas puses,
un Akciju sabiedrība „VIRŠI-A”, reģistrācijas Nr. 40003242737, adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle,
Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, kuru saskaņā ar 02.01.2019. pilnvaru Nr. 05/2019
pārstāv pilnvarotā persona Sanita GLUŽINA, turpmāk – Pārdevējs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu
vajadzībām” Identifikācijas NR. APES ND 2019/4 rezultātiem, bez maldiem un viltus noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS), izmantojot
Pārdevēja derīgas kredītkartes, turpmāk – Karte, benzīnu 95E un dīzeļdegvielu, turpmāk – Degviela, un
transportlīdzekļu ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamās preces 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā, Līguma 5.1. punktā norādītajā termiņā ievērojot Līgumu un tā
pielikumā minētos noteikumus.
1.2. Pēc Pircēja pieprasījuma, Līguma 5.1. punktā norādītajā termiņā-12 (divpadsmit) darba dienu laikā
Pārdevējs ar savu transportu veic dīzeļdegvielas piegādi 6000 (seši tūkstoši) litru apjomā-(vienā piegādes
reizē – 1000 litri) uz adresi: „Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads.
1.3. Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar iepirkuma “Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un
tās iestāžu vajadzībām” Identifikācijas NR. APES ND 2019/4 rezultātiem.
2.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Pircējs, pasūtot Pārdevējam Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas, norādot Karšu
izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju.
2.2. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu.
2.3. Pārdevējs, izgatavojot Pircējam Karti, atver Kartes Kontu.
2.4. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas izgatavot un izsniegt
Pircējam tā pasūtītās Kartes 10 (desmit) darba dienu laikā.
2.5. Pārdevējs garantē apkalpot izsniegtās Kartes jebkurā iepirkuma dokumentos norādītajā DUS Latvijā.
Pircējs ir pilnā mērā atbildīgs par visām ar Karti veiktajām darbībām un apmaksā visus pirkumus, un
pakalpojumus, kuri veikti ar šo Karti. Karte ir Pārdevēja īpašums, kura pēc Pārdevēja vai tā pilnvaroto
personu pieprasījuma ir nekavējoties jāatdod Pārdevējam. Pārdevēja kā Kartes īpašnieks nav atbildīgs
par darījumiem, kas veikti ar Karti.
2.6. Ja Karte pazaudēta, bojāta vai nozagta, par to nekavējoties jāziņo Pārdevējam pa tālr.: 29490998,
norādot pilnu kartes numuru. Telefoniskais paziņojums 2 (divu) dienu laikā obligāti jāapstiprina
rakstveidā, nosūtot paziņojumu par Kartes bojājumu, nozaudēšanu vai nozagšanu pa faksu: 65133667,
vai nosūtot to pa elektronisko pastu uz šādu Pārdevēja elektroniskā pasta adresi: kartes@virsia.lv.
Pārdevējs garantē nozaudētās vai nolaupītās degvielas kartes bloķēšanu-1(vienas) stundas laikā no
informācijas saņemšanas brīža. Pēc kartes bloķēšanas degviela pēc tās netiek izsniegta līdz rakstiskam
bloķēšanas iemesla atsaukumam, ko paraksta Pircējs. Pircējam ir jāatlīdzina Pārdevējam visi veiktie
pirkumi, kas tika īstenoti izmantojot Karti līdz Kartes darbības bloķēšanai.
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2.7. Katra mēneša beigās Pārdevējs iesniedz Pircējam ikmēneša Kartes Konta pārskatu par Konta naudas
līdzekļu kustību un Rēķinu, kurš jāapmaksā 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no Rēķina saņemšanas
dienas. Atskaite un Rēķins tiek nosūtīti uz Pircēja e-pasta adresi: administracija@ape.lv, vai citu
Pircēja norādītu e-pasta adresi. Pārdevēja elektroniski sagatavotais Rēķins ir saistošs Pircējam un ir par
pamatu norēķinu veikšanai. Puses savstarpēji vienojas, ka šāds Rēķins ir derīgs un atzīstams par
norēķinu attaisnojuma dokumentu bez Pārdevēja un Pircēja zīmoga nospieduma un amatpersonas
paraksta. Cita informācija tiek izsūtīta pa pastu uz Pircēja līgumā norādīto adresi.
2.8.

Pārdevējs apņemas pārdot Degvielu Līguma darbības laikā atbilstoši Līguma un Latvijas Republikas
saistošo normatīvo aktu prasībām.

2.9.

Pārdevējs apņemas nodrošināt drošu piekļuvi DUS Degvielas saņemšanai.

2.10. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju Pircējam ar kredītkarti iegādāties smērvielas, logu mazgāšanas
šķidrumu, motora dzesēšanas šķidrumu, degvielas piedevas, eļļu, transmisijas siksnas, ķīļsiksnas, logu
tīrītāju slotiņas, spuldzes, drošinātājus u.c.
2.11. Pircējs apņemas veikt samaksu par Līguma un Latvijas Republikas saistošo normatīvo aktu prasībām
atbilstoši saņemto Degvielu un Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
DEGVIELAS KVALITĀTE

3.
3.1.

Degvielas kvalitāte ir apliecināta ar Degvielas ražotāju un/vai izplatītāju sertifikātiem, kura atbilst
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs
iesniedz Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas
Degvielas atbilstības sertifikātu kopijas.

3.2.

Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

3.3.

Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.

3.4.

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 pakalpojumu apmaksu.

3.5.

Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz Degvielas
kvalitāti, Degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no iespējamās Degvielas nosaukuma
maiņas.

3.6.

Nodrošināt ziemas dīzeļdegvielas piegādi.
4.

PUŠU ATBILDĪBA

4.1.

Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības.

4.2.

Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

4.3.

Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos Latvijas
Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4.4.

Nekvalitatīvas degvielas piegādes gadījumā, ja rezultātā pircēja autotransportam ir radušies izdevumi,
kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, pārdevējs atlīdzina pircējam zaudējumus
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.5.

Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

4.6.

Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu datus, tad Puse, kura
nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodod datus otrai Pusei.
Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma mērķu sasniegšanai.
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Apstrādājot datus Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu
prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodod datus trešajām nesaistītajām personām bez otras
Puses saskaņojuma.
5.

LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA,
STRĪDU IZSKATĪŠANA

5.1.

Šis Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem
no abpusēja līguma parakstīšanas brīža.

5.2.

Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, veikt izmaiņas Līgumā. Visi Līguma grozījumi un
papildinājumi jānoformē rakstveidā, attiecīgi tos Pusēm parakstot.

5.3.

Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiņa, savstarpēji par to vienojoties.

5.4.

Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstiski brīdinot Pārdevēju
vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš bez jebkādas soda sankcijas piemērošanas.

5.5. Pircējs, ar rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs Līgumu izbeigt nekavējoties šādos gadījumos:
5.5.1.ja Pircējam neapmierina Degvielas kvalitāte, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem un Latvijas
Republikas noteiktajiem Degvielas kvalitātes standartiem, ko apstiprina atbilstošs ekspertīzes
vai eksperta slēdziens;
5.1.2.ja Pārdevējs vienpusēji samazina Līguma 6.1. punktā noteikto degvielas cenas atlaidi;
5.1.3. ja pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process;
5.1.4. ja Latvijas Republikas kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija Pārdevēja saimnieciskajā
darbībā ir konstatējusi Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumu un apturējusi tā
darbību;
5.1.6. ja Pārdevējs nespēj nodrošināt Preces iegādi ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.
5.6.

Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstiski brīdinot Pircēju
vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš bez jebkādas soda sankcijas piemērošanas.

5.7.

Visa Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ne vēlāk kā līdz Līguma izbeigšanas dienai,
Pārdevējs sagatavo un paziņo Pircējam savstarpējos norēķinus. Pircējam ir tiesības 20 (divdesmit) dienu
laikā no norēķinu salīdzināšanas akta saņemšanas iesniegt Pārdevējam savus iebildumus par norēķinu
pareizību. Saņemot iebildumus, Pārdevējs nezaudē tiesības uz samaksu, kas viņam atbilstoši
norēķinam pienākas.

5.8.

Ja Pircējs 20 (divdesmit) dienu laikā no norēķinu salīdzināšanas akta saņemšanas dienas nav iesniedzis
Pārdevējam iebildumus par saņemto salīdzināšanas aktu, tad šis akts uzskatāms par galīgu un nav
apstrīdams.

5.9.

Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.
Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

5.10. Pircējam Līguma izbeigšanas dienā ir jāatdod Kartes Pārdevējam.
5.11. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka
līguma izpildes laikā Pārdevējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
6.
6.1.

CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

Puses vienojas, ka Pārdevējs visā Līguma izpildes laikā, Pircējam sniedz šādas pastāvīgas atlaides no
mazumtirdzniecības cenas Degvielas iegādei Latvijas Republikas teritorijā Pārdevēja esošajās DUS
pirkuma veikšanas brīdī:
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6.1.1. benzīna 1 (viena) litra mazumtirdzniecības cenai atlaide ir 5 % (pieci procenti);
6.1.2.dīzeļdegvielas 1 (viena) litra mazumtirdzniecības cenai atlaide ir 5 % (pieci procenti).
6.2.

Preču cena saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu EUR bez PVN par 1 litru benzīna piemērojot atlaidi
5 % (pieci procenti) apmērā bez PVN no preces cenas. A95 E EUR bez PVN-0.0898; par 1 litru
dīzeļdegvielas EUR bez PVN-0.890 ,

6.3.

Kopējā līgumcena EUR 70 240.50 (septiņdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 50 centi);
t.sk. līgumcena EUR bez PVN 58 050.00 (piecdesmit astoņi tūkstoši piecdesmit euro),
PVN 21% EUR 12 190.50 (divpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un 50 centi)

6.4.

Par pamatu samaksai kalpo preču pavadzīme – rēķins.

6.5.

Norēķinus veic vienu reizi mēnesī saskaņā ar Pārdevēja izsniegto rēķinu 12 (divpadsmit) darba dienu
laikā.

6.6.

Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik mainīta līguma darbības
laikā izņemot gadījumu, ja preces tirgus cenas paaugstinās vai pazeminās par 5 % (pieci procenti) vai
vairāk, vai valsts pārvaldes institūcijas ievieš papildus prasības, kas preces izmaksas būtiski (par
pieciem vai vairāk procentiem) sadārdzina vai palētina, vai valstī būtiski sadārdzinās vai palētinās
energoresursu izmaksas, vai valstī tiek palielināti vai samazināti nodokļi, kas ietekmē preces cenas,
minētajos gadījumos cenas var tikt izmainītas Pusēm savstarpēji vienojoties.
7.

NEPĀRVARAMA VARA

7.1.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses
nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas, ugunsgrēks,
plūdi, zibens, elektroenerģijas padeves bojājumi, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts
pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kā arī pārējie Pušu
kontrolei nepakļautie apstākļi.

7.2.

Šādu apstākļu pastāvēšanas gadījumā viena no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā nosūta paziņojumu otrai
Pusei un rakstveidā vienojas par Līguma noteikumu tālāko izpildi, kā arī ziņo rakstiski otrai Pusei par
laika pagarinājumu, kas nepieciešams saistību izpildei. Tāpat arī vienai Pusei ir jāziņo otrai Pusei par
to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu darbība, uz ko balstoties, Puses vienojas
par turpmākajām Līguma darbības sekām.

7.3.

Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē tiesības
atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

7.4.

Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos zaudējumus
otrai Pusei.

7.5.

Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses
veic savstarpējo norēķinu.

7.6.

Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.
8.

8.1.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Pircēja kontaktpersonas Līguma darbības laikā:
8.1.1.Izpilddirektors Viesturs DANDENS; telefons: 29449571; e-pasts: viesturs.dandens@ape.lv
8.1.2.Līguma 1.2. punkta noteiktās degvielas piegādes nodrošināšanai - Gundars PIHLIS,
telef.: 29360499; e-pasts: agentura@ape.lv

8.2.

Pārdevēja kontaktpersona Līguma darbības laikā un 1.2. punktā noteiktās degvielas piegādes
nodrošināšanai-Sanita GLUŽINA; telefons: 28640443; 67807500; e-pasts: sanita.gluzina@virsia.lv
un/vai degviela@virsia.lv
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8.3.

Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un to izpildes
komerciālajiem noteikumiem.

8.4.

Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

8.5.

Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, atzīst
Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.

8.6.

Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapaspusēm, katrai Pusei pa
vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8.7.

Līgumam pievienoti pielikumi, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa:
8.7.1. Pretendenta finanšu tehniskais piedāvājums;
8.7.2. DUS atrašanās vietu saraksts;
8.7.3. Degvielas karšu izmantošanas noteikumi;
8.7.4. Degvielas kartes pieteikumu veidlapa.

8.8.

Interneta vietne, kur pieejama informācija par degvielas uzpildes staciju izvietojumu :www.virsia.lv
9. PUŠU REKVIZĪTI

9.1.

Pircējs:
Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872;
adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
AS ”SWEDBANK”; bankas kods: HABALV22; norēķinu konts: LV28 HABA 0551 0258 3352 3
telefons.: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv
Izpilddirektors: Viesturs DANDENS

9.2.

Pārdevējs:
Akciju sabiedrība „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737;
adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101;
AS „SEB Banka”; bankas kods: UNLALV2X; norēķinu konts: LV28 UNLA 0026 0004 0410 1
telefons.: 65133677; e-pasts: birojs@virsia.lv
Pilnvarotā persona: Sanita GLUŽINA

VIESTURS DANDENS 2019-03-13 14:51:46 EET
SANITA GLUŽINA

2019-03-13 15:27:12 EET
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