
SIA "Rīgas serviss 
, U ,1 EKSEMPLĀRI 

LĪGUMS \ R . P - Ņ I H - A \ 
par degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas un karbamīda šķīduma (AdBlue)) iegādi 

Rīgā, 2019.gada. M .janvari 

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 "Cirkle K Latvia", juridiskā adrese: Duntes ielā 6, Rīgā, LV-10I3, reģistrācijas Nr. 
40003064094, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar 06.12.2018. speciālpilnvaru Nr.GE003121/177 
rīkojas Dace Rukmane (turpmāk tekstā saukts - Pārdevējs), 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. Pārdevējs pārdod un Pircējs, izmantojot Pārdevēja izsniegtās kredītkartes (turpmāk tekstā saukts 
- Karte), Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās 7 dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī, kuras ir 
norādītas šī Līguma Pielikumā Nr . l . pērk bezsvina benzīnu ar oktānskaitli „95", dīzeļdegvielu un 
karbamīda šķīdumu (AdBlue) (turpmāk tekstā kopā saukts Degviela). 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 
2.1. Kopējā līgumcena var būt mazāka, bet nedrīkst pārsniegt EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši 
euro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
2.2. Degvielas cena tiek noteikta atbilstoši to mazumtirdzniecības cenai Pārdevēja degvielas uzpildes 
stacijās degvielas iegādes brīdī. 
2.3. Pārdevējs piemēro Degvielai atlaidi, kas noteiktā Līguma Pielikumā Nr.2 (Finanšu piedāvājums), 
no attiecīgās degvielas mazumtirdzniecības cenas degvielas pirkšanas brīdī Latvijas Republikas 
teritorijā. Atlaide par vienu litru ir noteikta saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu atklātajam konkursam 
un tā nedrīkst mainīties visā līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs piemēro papildus 
atlaides degvielai. 
2.4. Norēķini par Degvielas pirkšanu tiek veikti ar pēcapmaksu atbilstoši attiecīgajam Pārdevēja 
izrakstītajam rēķinam (turpmāk tekstā saukts - Rēķins). Vienu reizi mēnesī (mēneša 5.datumā) 
Pārdevējs piestāda Pircējam izvērstu atskaiti (Rēķinu) par pagājuša mēnesī iegādāto degvielu. Rēķina 
apmaksas termiņš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Rēķina saņemšanas dienas. 

3. Līdzēju tiesības un pienākumi 
3.1. Pircēja pienākums, iegādājoties Degvielu, ir ievērot Degvielas karšu izmantošanas nosacījumus. 
3.2. Pārdevēja pienākums pēc Pircēja pieprasījuma ir bezmaksas izgatavot Pircējam Kartes. 
3.3. Pārdevēja pienākums ir ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5.datumam izsūtīt pa e-pastu Rēķinu un 
kopsavilkumu par iepriekšējā mēnesī iegādāto Degvielu un līdz katra mēneša 5.datumam pa pastu 
nosūtīt Pircējam uz šajā Līguma norādīto Pircēja adresi ikmēneša rēķinu un kopsavilkumu par 
iepriekšējā mēnesī iegūto Degvielu. 
3.4. Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, 10 (desmit) 
dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Pārdevēju, ja Pārdevējs nespēj nodrošināt Degvielas piegādi 
Pielikumā Nr.l norādītajās degvielas uzpildes stacijās ilgāk kā 5 (piecas) dienas vai arī j a Degvielas 
kvalitāte neatbilst Līguma 4.1 .punktā noteiktajam. 
3.5. Pārdevēja pienākums ir atlīdzināt zaudējumus, kuri nodarīti Pircējam un/vai trešajām personām 
sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumiem Pārdevēja vainas dēļ. Ja Degvielas kvalitāte neatbilst 
Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un rezultātā Pircēja 
autotransportam ir radušies zaudējumi un/vai bojājumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes 
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i iz Parde\ejs atlīdzina Pircējam zaudējumus likumos noteiktaja kartībā. Zaudējumu segšana 
~>ea:pn\; LTazēi no saistību izpildīšanas pienākuma. 

4. Degvielas kvalitāte 
Deg\ ielai. kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst izgatavotājrūpnīcas 

izsniegtajam kvalitātes sertifikātam un Latvijas Republikas standarta prasībām (LVS EN228; EN590). 
- .2 Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 
4.3. Ja Pircēja pretenzijas par Degvielas kvalitāti ir pamatotas, Pārdevējs apņemas nekavējoties, bet ne 
vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvo Degvielu pret kvalitatīvu un segt Pircējam 
radušos zaudējumus. 

5. Līdzēju atbildība 
5.1. Par Līgumam atbilstošas Degvielas piegādes termiņa nokavējumu Pārdevējs maksā Pircējam 
līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līgumā noteiktajā termiņā nepiegādātās 
Degvielas vērtības par katru kavējuma dienu. 
5.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no pienākuma izpildīt saistības un atlīdzināt visus tiešos 
un netiešos zaudējumus, kas radušies otram Līdzējam sakarā ar Līguma nepienācīgu izpildi. 

6. Līguma darbības termiņš 
6.1. Līgums stājas spēkā 2019.gada 01 .februārī un darbojas 24 (divdesmit četrus) kalendārus mēnešus 
vai līdz brīdim, kad tiek iztērēta visa Līguma 2.1. punktā nolīgtā kopēja līgumcena. 
6.2. Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) kalendārus mēnešus vai līdz brīdim, kad tiek iztērēta visa 
Līguma 2.1. punktā nolīgtā kopēja līgumcena. 
6.3. Ja kopējā līgumcena sasniedz Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto. Līguma darbība izbeidzas un 
Līdzējiem ir pienākums veikt pilnīgu savu saistību izpildi. 
6.4. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt līgumu par to rakstiski brīdinot Pārdevēju 10 (desmit) 
kalendāras dienas iepriekš un veikt pilnīgu savu saistību izpildi. 

7. Nepārvarama vara 
7.1. Ja Līdzēji nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda 
veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiki, valsts varas vai pārvaldes institūciju 
pieņemtie lēmumi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto 
apstākļu izraisīto aizkavēšanos. 
7.2. Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad Līdzējiem ir tiesības 
vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu. 
7.3. Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu 
laikā, ja tas iespējams, jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. 
7.4. Līdzēji neatbild viens otram par radītiem zaudējumiem, ja tie radušies nepārvaramas varas 
rezultātā. 

8. Citi noteikumi 
8.1. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto 
Līdzēja adresi, uzskatāma par saņemtu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sūtījuma nodošanas pasta 
iestādē.. 
8.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 
izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek risināts pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nespēj vienoties pārrunu ceļā, 
tad visi strīdi, domstarpības vai prasības tiek risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
8.3. Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Līdzēju un 
kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 
8.4. Grozījumu, papildinājumi, labojumi Līgumā noformējami rakstiski un tie stājas spēkā pēc tam, 
kad Līdzēji tos parakstījuši. 
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• 5 - _ rarsia\is Līguma izpildes jautājumos, ir: 
Vārds, uzvārds Artūrs Pīgožnis 

Amats Izpilddirektors 

Tālrunis 22310226 
e-pasta adrese arturs.pigoznis@rigasserviss.lv 

S.6. Pardeveja pārstāvis Līguma izpildes jautajumos, ir: 
Vārds, uzvārds Marta Dumpe 

Amats Pārdošanas atbalsta speciāliste 
Tālrunis 25709105 

e-pasta adrese marta, dumpe®, circlekeurope.com 
8.7. Līdzējiem rakstiski jāinformē 5 (piecu) darba dienu laikā otrs Līdzējs par rekvizītu (nosaukuma, 
adreses, norēķinu rekvizītu un tmi.) maiņu. 
8.8. Līgums sastādīts uz parakstīts divos eksemplāros uz 3 (trim) lapām latviešu valodā. Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas ir Pielikums Nr.l uz 1 (vienas) lapas. Pielikums Nr.2 uz 1 (vienas) lapas. 
Katrs no Līdzējiem saņem vienu Līguma eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks. 

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

PIRCĒJS 
SIA „Rīgas serviss" 
Reģ. Nr. 40103058501 
Jur.adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005 
Banka: AS „SEB Banka" 
Konts: LV87UN^A0040006050000 

/ D.KozIovska / 

J .Redzobs/ 

PARDĒVĒJS 
SIA „Cirkle K Latvia" 
Reģ. Nr. 40003064094 
Jur.adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013 
Banka: AS „Luminor Bank" 
Konts: LV59NDEA0000080362535 

/ D.Rfrkmane / 
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