LĪGUMS Nr. S-15/2014
Par degvielas vairumtirdzniecības piegādi
Rēzeknē

2014. gada 3.aprīlī

SIA
„AUSTRUMLATGALES
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS
SABIEDRĪBA”, reģistrācijas Nr. __________, adrese „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines
pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, (turpmāk tekstā - Pircējs), ________________ personā,
kurš darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un
SIA „Euro Energo Company”, reģistrācijas Nr. ___________, tā valdes locekļa
___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts
Pārdevējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par
Pusēm,
pamatojoties uz SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” rīkotā
atklātā konkursa „Degvielas piegāde uz poligonu Križevņiki”” ID Nr. SIA ALAAS 2014/1,
turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA „Euro Energo Company”
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1.

Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk dīzeļdegvielu, kas atbilst tehniskajai specifikācijai
(pielikums Nr.1), turpmāk tekstā saukta – Prece, Pārdevējam veicot piegādi ar
specializēto transportlīdzekli uz adresi - „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts,
Rēzeknes novads.

1.2.

Pārdevējs pārdod Preci atsevišķās partijās saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, noformējot par
katru partiju atsevišķu Preču pavadzīmi- rēķinu.

1.3.

Pārdevējs piegādā Preci, ievērojot līgumslēdzēju Pušu noteikto vienreizējās piegādes
daudzumu un piegādes vietu.
2. Piegādes noteikumi un termiņi

2.1.

Preces piegādi Pircējs piesaka rakstiski, nosūtot pieprasījumu pa faksu uz Pārdevēja
norādīto numuru 65407612.

2.2.

Piegādājamās Preces daudzumu Puses saskaņo pirms katras konkrētās Preces piegādes.

2.3.

Preces piegādes termiņš ir līdz 36 (trīsdesmit sešām) stundām.

2.4.

Preces piegādi Pārdevējs veic uz sava rēķina atbilstoši Preču pavadzīmei- rēķinam līdz
Pircēja norādītajai adresei.

2.5.

Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kad Pircēja pilnvarots pārstāvis ir
parakstījis Preču pavadzīmi- rēķinu.
3. Preces pieņemšana- nodošana

3.1.

Preci Pārdevējs nodod pēc adreses: “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts,
Rēzeknes novads.

3.2.

Preces nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar Preču pavadzīmi- rēķinu, kuru
paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

3.3.

Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem. Pēc Pušu vienošanās
Pārdevējs uz sava rēķina to nomaina 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

3.4.

Ja Pircējs Preces pieņemšanas laikā konstatē, ka Preces faktiskais daudzums neatbilst
Preču pavadzīmē-rēķinā norādītajam, Pircējs var pieņemt Preci pēc faktiskā daudzuma
vai atgriezt Preci atpakaļ.

3.5.

Ja šī līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā Pircējs ir atgriezis Preci atpakaļ, tas Pārdēvēju
neatbrīvo no šī līguma 2.3.punktā noteiktā piegādes termiņa ievērošanas.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1.

Līguma kopējā summa līdz EUR 117 600,00 (viens simts septiņpadsmit tūkstoši seši
simti euro un 00 centi), un pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 24 696,00
(divdesmit četri tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un 00 centi), kas kopsummā
sastāda EUR 142 296,00 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši
euro un 00 centi).

4.2.

Preces cena sastāda EUR 0,995 par vienu litru bez PVN, kas tiek noteikta saskaņā ar
atklāta konkursā Pārdevēja norādītām cenām, kurās iekļauti visi izdevumi – nodokļi,
nodevas, Preces piegādes izmaksas.

4.3.

Atlaide Precei, kas tiek fiksēta uz visu līguma darbības laiku sastāda EUR 0,015
apmērā par 1 litru.

4.4.

Līguma izpildi veido kopējā summa, kas veidojas no Preču partiju summētām vērtībām,
kuras Pircējs ir pasūtījis šī līguma darbības laikā.

4.5.

Pircējs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi-rēķinu ne vēlāk kā 20 (divdesmit)
kalendāro dienu laikā no Preces pieņemšanas brīža.

4.6.

Visi norēķini starp Pusēm notiek Euro (EUR).

4.7.

Preces cenas izmaiņas var mainīties sakarā ar naftas cenas izmaiņām pasaules tirgū vai ja
izmainās LR noteiktās akcīzes nodokļa likmes, bet piegādājamās Preces cenas
palielinājums nedrīkst pārsniegt 5% no līguma 4.2.punktā noteiktās cenas, visā
līguma darbības laikā.
5. Preces kvalitāte

5.1.

Pārdevējs nodrošina katras piegādātās Preces kvalitātes atbilstību pievienotajam
atbilstības sertifikātam, kura kopiju Pircējs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt kopā ar rēķinu
iegādājoties Preci.

5.2.

Pārdevējs nodrošina katras piegādātās Preces kvalitātes atbilstību normatīvo aktu
prasībām, kas reglamentē prasības degvielas kvalitātei.

5.3.

Piegādātās Preces paraugu Pircējs var paņemt Preces piegādes laikā (no Pārdevēja puses
parakstās kravas piegādātājs - ekspeditors) vai pēc tam jebkurā citā laikā, pieaicinot
Pārdevēja pārstāvi. Ja Pārdevēja pārstāvis neierodas 24 (divdesmit četru) stundu laikā,
Pircējs paraugu var paņemt bez Pārdevēja pārstāvja klātbūtnes.

5.4.

Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā 20
(divdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, klāt pievienojot eksperta
(laboratorijas) atzinumu par Preces kvalitāti.

5.5.

Pārdevējs atlīdzina Pircēja zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvas Preces lietošanas
laikā, tai skaitā izdevumus, kas Pircējam radušies, veicot ekspertīzi par Preces kvalitāti.

5.6.

Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Pusēm ir jāizskata 10 (desmit) dienu
laikā no pretenziju saņemšanas dienas.
6. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana

6.1.

Ja tiek nokavēts starp Pusēm saskaņotais Preces piegādes termiņš, Pārdevējs maksā
Pircējam 0,5% (nulle komats piecus procentus) no pasūtītās Preces vērtības par katru
piegādes nokavējuma dienu. Pircējam ir tiesības ieturēt soda naudu, veicot rēķina par
Preci apmaksu.

6.2.

Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt šī līguma darbību pirms termiņa, par to
rakstiski paziņojot Pārdevējam 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Par šā līguma darbības
pirmstermiņa izbeigšanas pamatu var uzskatīt Pārdevēja atkārtotu (sistemātisku) šajā
līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, t.i., ja Pārdevējs piegādā Preci šī
līguma nosacījumiem neatbilstošos termiņos un/vai neatbilstošā kvalitātē, kas apliecināts
ar ekspertu atzinumu.

6.3.

Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt šī līguma darbību pirms termiņa, par to
rakstiski paziņojot Pārdevējam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja iestājas Preces cenas
palielinājums vairāk par 5%, par cenu, saskaņā ar līguma 4.7.punktā.

6.4.

Pārdevējs ir tiesīgs izbeigt šī līguma darbību pirms termiņa, ja Pircējs nav samaksājis vai
pilnībā samaksājis par saņemto Preci par vairāk kā 2 (diviem) mēnešiem.

6.5.

Pārdevējs rakstiski paziņo Pircējam par šī līguma spēkā esamības izbeigšanu,
pamatojoties uz šī līguma 6.4.punktā minēto iemeslu, vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

6.6.

Puses ir atbrīvotas no atbildības par šo līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi
neiespējama no abām Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

6.7.

Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos
un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos,
izpildot šo līgumu.

6.8.

Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

6.9.

Puses risina domstarpības, kas radušās šī līguma izpildes laikā, pārrunu ceļā, bet, ja
vienošanās netiek panākta, Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajai
likumdošanai.
7. Nobeiguma noteikumi

7.1.

Līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.maiju un darbojas 24 (divdesmit četri) mēneši no
līguma noslēgšanas spēkā stāšanos vai līdz līgumā noteiktās kopējas līguma summas
pilnīgai izpildei.

7.2.

Šo līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm rakstiski vienojoties, kas tiek noformēts ar
protokolu, kuru pievienos šim līgumam un kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

7.3.

Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē ________, tālrunis _____,
fakss:________, e-pasts: __________.

7.4.

Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē _________, tālrunis:
_______, fakss: _______, e-pasts: _________.

7.5.

Pušu pilnvarotajam pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:

7.5.1. parakstīt Preču pavadzīmes - rēķinu;
7.5.2. informēt par šī līguma 6.7.punktā minēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un
veicamajiem pasākumiem to novēršanai;
7.5.3. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar šī līguma izpildi.
7.6.

Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā
vai tā pielikumos.

7.7.

Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā līguma punktā minētos
rekvizītus (tālruņu un faksu numurus, e-pasta adreses).

7.8.

Puses ir iepazinušās ar šī līguma saturu. Tas satur pilnīgu vienošanos un to nevar mainīt
citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties.

7.9.

Šis līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram
katrai Pusei, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.10.

Visi šī līguma pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

7.11.

Ja kāds no šī līguma punktiem zaudē juridisko spēku, tad pārējie šī līguma punkti paliek
spēkā.
8. Pušu rekvizīti
PIRCĒJS
PĀRDEVĒJS
SIA “Euro Energo Company”
SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA”

__________________/____________/
Z.v.
paraksts/ paraksta atšifrējums/

____________________/_________/
Z.v.
paraksts/ paraksta atšifrējums/

1.pielikums
2014.gada 3.aprīļa
Līgumam Nr. S-15/2014

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Degviela un
daudzums

Garantē
dīzeļdegvielas
uzpildi

Degvielas marka:
1. Dīzeļdegviela – 120 000,00 litri

Degvielas kvalitātes atbilstība:
Dīzeļdegviela – LVS NE 590

1 (vienu) reizi mēnesī dīzeļdegvielas piegāde apmēram minimums 5
(piecas) tonnas; maksimums 9 (deviņas) tonnas apmērā uz SIA
„AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
SABIEDRĪBA” teritoriju pēc adreses: „Križevniki 2”, Križevņiki,
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Degvielas iegādes nosacījumi:
Degviela tiek iegādāta vairumtirdzniecībā - 1 (vienu) reizi mēnesī nodrošina
dīzeļdegvielas piegādi ar specializēto transportu. Vienā piegādes reizē veicot piegādi no 5
līdz 9 tonnas. Degvielu jāpiegādā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu
„Križevņiki”, adrese - „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes tilpums ir 10 m³.
Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu.
Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo
degvielas daudzumu.
Piegādājamā dīzeļdegviela ir atbilstošas sezonas.
Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā, piestādot rēķinu
vienreiz mēnesī par faktiski iegādāto degvielu.

PIRCĒJS
SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA”

PĀRDEVĒJS
SIA “Euro Energo Company”

__________________/____________/
Z.v.
paraksts/ paraksta atšifrējums/

____________________/_________/
paraksts/ paraksta atšifrējums/
Z.v.

