S1A " R ī g a s
LĪGUMS NR. V I
par marķētas kurināmās dīzeļdegvielas piegādi

E K S E M P LA K

Rīgā, 2019.gada. /J> .janvārī
SIA "Rīgas serviss", juridiskā adrese: Rāmuļu ielā 24, Rīgā, LV-1005, reģistrācijas Nr.
40103058501, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Diāna
Kozlovska un valdes loceklis Juris Redzobs (turpmāk tekstā saukts PIRCĒJS), no vienas puses un
SIA "Pirmās", juridiskā adrese: Alīses ielā 3, Rīgā, LV-1046. reģistrācijas Nr. 40103716379,
kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Nerijus Seilius (turpmāk
tekstā saukts - PIEGĀDĀTĀJS), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti
Līdzēji, pamatojoties uz atklātā konkursa rezultātiem ID. Nr. RS 2018/25 noslēdz šo līgumu (turpmāk
tekstā saukts - Līgums), par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā un PIRCĒJS pērk marķēto kurināmo dīzeļdegvielu, turpmāk
tekstā - PRECE.
1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās PRECES partijās saskaņā ar PIRCĒJA pasūtījumiem atbilstoši
PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajam piedāvājumam.
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
2.1. Kopējā līgumcena var būt mazāka, bet nedrīkst pārsniegt EUR 20 000,00 (divdesmit
tūkstoši euro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.2. PRECES cena tiek noteikta atbilstoši PIEGĀDĀTĀJA naftas bāzes degvielas vairumtirdzniecības
cenai PRECES pasūtīšanas brīdī. PIEGĀDĀTĀJS piemēro PRECU atlaidi % / litrā saskaņā ar finanšu
piedāvājumu (pielikums Nr. 1) no attiecīgās degvielas vairumtirdzniecības cenas PREČU pasūtīšanas
brīdī. Atlaide par vienu litru ir noteikta saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu atklātajam
konkursam un tā nedrīkst mainīties visā līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, kad
PIEGĀDĀTĀJAS piemēro papildus atlaides PRECEI.
2.3. PRECES cena ir norādīta PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajā finanšu piedāvājumā.
2.4. PRECES cenā ir iekļauta tās piegāde un izkraušana PIRCĒJA norādītajā adresē - Rāmuļu ielā 24,
Rīgā.
2.5. Par PRECI PIRCĒJS apņemas samaksāt PIEGĀDĀTĀJĀM ar pārskaitījumu 30 (desmit)
kalendāro dienu laikā, turpmāk - apmaksas termiņš.
2.6. PRECE tiek uzskatīta par apmaksātu dienā, kad nauda ir ienākusi PIEGĀDĀTĀJA norēķinu
kontā.
3.PAZINOJUMI
3.1. Paziņojumi, pretenzijas, brīdinājumi un cita korespondence (izņemot piestādītās preču
pavadzīmes - rēķinus) starp Līguma pusēm notiek pēc šī Līguma rekvizītos norādītajām adresēm,
nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē, nododot ar parakstu par saņemšanu. Ja augstāk minētie dokumenti
tiek nosūtīti pa pastu, tie tiek uzskatīti par saņemtiem 8. (astotajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē,
neatkarīgi no to faktiskās saņemšanas. Dokumentu nodošanu pasta iestādē apliecina uz pasta kvīts
izdarīts pasta iestādes zīmogs par dokumentu pieņemšanu.
4.LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.PIEGĀDĀTĀJS apņemas pārdot un piegādāt PRECI PIRCĒJAM atbilstoši atsevišķiem
pasūtījumiem.
4.2.PIRCĒJS apņemas pieņemt PRECI un samaksāt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un preču
pavadzīmēm - rēķiniem.
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-.5 PIEGĀDĀTĀJS garantē PRECES kvalitāti atbilstoši izsniegtajam sertifikātam. Strīdu gadījumā
rar PRECES kvalitāti atlasīto paraugu laboratorisko pārbaudi pēc pušu vienošanās veic neitrāla
laboratorija, pielietojot LR spēkā esošās naftas produktu pārbaudes metodes. Šāda veida laboratorijas
pārbaudes rezultāti ir galīgi un izpildāmi abām Līguma pusēm. Pretenzijas par PREČU kvalitāti
PIRCĒJS iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem. Ja PIRCĒJA pretenzijas par PREČU kvalitāti ir pamatotas, PIEGĀDĀTĀJS apņemas
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvo PRECI pret kvalitatīvu
un segt PIRCĒJAM visus radušos zaudējumus.
4.4.Preču pavadzīmes - rēķinu (PRECES) nesavlaicīgas apmaksas gadījumā, PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs
pārtraukt kārtējās PRECES piegādes līdz pilnīgai PRECES pirkuma maksas samaksai. Par PRECI, kas
atrodas pie PIRCĒJA. PIRCĒJS uzņemas visu civillikumā paredzēto glabātāja atbildību.
5.PIEGĀDES KĀRTĪBA UN PRECES SAŅEMŠANA
5.1. PREČU daudzumu un piegādes laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas PREČU partijas
piegādes. PREČU pasūtījumu PIRCĒJS nosūta uz PIEGĀDĀTĀJA noradīto e-pastu: sales;£;pirmas.lv.
5.2. PREČU piegāde un pārdošana tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar PIRCĒJA atsevišķiem
pasūtījumiem. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums piegādāt pasūtīto PREČU apjomu PIRCĒJAM ne
vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas.
5.3. Par PREČU piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru PIRCĒJA pilnvarots pārstāvis atzīmē uz
dīzeļdegvielas piegādes pavadzīmes, apstiprinot dīzeļdegvielas pieņemšanu.
5.5. PIEGĀDĀTĀJAM pienākums ir reizē ar piegādi nodot PIRCĒJAM visus nepieciešamos
pavaddokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.6. Pieņemot PRECI, PIEGĀDĀTĀJA pārstāvju klātbūtnē PIRCĒJA pilnvarots pārstāvis paraksta
preču pavadzīmes -rēķinu. Ar savu parakstu PIRCĒJA pilnvarotais pārstāvis apliecina, ka PRECE ir
piegādāta PIRCĒJAM preču pavadzīmē - rēķinā noteiktajā apjomā.
6.NEPĀRVARAMA VARA
6.1.Līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja neizpilde
notikusi pēc Līguma noslēgšanas nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus
attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Šādi apstākli ir stihiskas nelaimes, dabas
katastrofas, kara darbība, blokāde. Par augstākminēto apstākļu iestāšanos puse, kura atsaucas uz
iepriekšminētajiem apstākļiem, rakstiski brīdina citu Līguma pusi 10 (desmit) dienu laikā.
6.2.Līguma puse, kas nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu dēļ aizkavē līgumsaistību izpildi,
vienojas ar otru Līguma pusi par saistību izpildes termiņu pagarināšanu un nosacījumiem, kamēr
darbojas iepriekšminētie apstākļi un to sekas, vai par līgumsaistību pārtraukšanu.
7.PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Līguma puses uzņemas zaudējumu
atlīdzības pienākumu.
7.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS neievēro piegādes termiņu, kurš norādīts Līguma 5.2. punktā, PIEGĀDĀTĀJS
maksā sodu 0.1 % apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu. Summas, kuras apmaksā
PIRCĒJS, vispirms tiek ieskaitītas soda naudās. Soda naudu apmaksa neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no
līgumsaistību izpildes.
7.3. Gadījumā, ja PRECES kvalitāte neatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un
PIRCĒJAM radušies zaudējumi, vai ja PIEGĀDĀTĀJS neievēro citus līguma noteikumus,
PIEGĀDĀTĀJS pilnībā sedz šādus PIRCĒJA zaudējumus.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo PUSI no Līgumā noteikto saistību izpildes.
8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
8.1. Līgums stājas spēkā 2019.gada 01.februārī un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) kalendārus mēnešus
vai līdz brīdim, kad tiek iztērēta visa Līguma 2.1. punktā nolīgtā kopēja līgumcena.
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* 2 līgumu var lauzt jebkurā laikā pēc abu pušu savstarpējas vienošanas, vai arī viena no pusēm, ja
rakstveidā par to brīdina otru pusi 1 mēnesi iepriekš.
8.3. Ja līgumsaistības netiek izpildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses
rrīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās
puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.
8.4. PIRCĒJS vienpusēji var lauzt līgumu, ja PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI, kas neatbilst tehniskajai
specifikācijai.
9.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
9.1 .Risinot jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līguma puses vadīsies no Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9.2.Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā.
9.3.Jebkuri grozījumi šajā Līgumā stājas spēkā pēc tam, kad tie ir noslēgti rakstveidā un tos ir
parakstījušas abas Līguma puses.
9.4. PIEGĀDĀTĀJA īpašnieka vai PIEGĀDĀTĀJA īpašuma formas maiņa, kā arī PIEGĀDĀTĀJA
rekvizītu maiņa nevar būt par pamatu Līguma tiesisko attiecību izbeigšanai. Līguma saistību
izpildīšanas pienākums pāriet PIEGĀDĀTĀJA tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir 7 (septiņu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo PIRCĒJAM par sava
uzņēmuma nosaukuma, adreses, bankas rekvizītu vai citām būtiskām izmaiņām, kā arī par
reorganizāciju vai likvidāciju.
9.6.Ar šī Līguma stāšanos spēkā zaudē spēku jebkuras citas iepriekšējās vienošanās un līgumi starp
PIRCĒJU un PIEGĀDĀTĀJU, kas noslēgti par PREČU pārdošanu, neatkarīgi no tā vai tie ir rakstiski
vai mutiski, no tiem izrietošās saistības ir uzskatāmas par pārjaunotām šajā Līgumā, un visas turpmākās
pušu attiecības, tai skaitā strīdi, ir izskatāmi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, neatkarīgi no tā vai
pušu attiecības un saistības ir radušās pirms vai pēc šī Līguma noslēgšanas.
9.7.Līgums sagatavots uz 3 (trim) lapām, latviešu valodā, divos eksemplāros, pa vienam katrai no
Līguma pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
1 O.PUŠU REKVIZĪTI
PIRCĒJS
SIA „Rīgas serviss"
Reģ. Nr. 40103058501
Jur.adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005
Banka: AS „SEB Banka"

PIEGĀDĀTĀJS
SIA „Pirmas"
Reģ. Nr. 40103716379
Jur.adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046
Banka: AS „Swedbank"

