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2018. gada 3.maija

Sociālās korekcijas izglītības iestāde ,,N aukšēni” reģ.nr.90000442878, direktora
D idža Č ākura personā, turpmāk saukts „PIRCĒJS”, no otras puses LKS „Akrona” reģistrācijas
Nr.44103002059, tās direktora Gundara Berga personā, turpmāk tekstā saukts “PĀRDEVĒJS”, un
(PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS kopā tekstā saukti - “PUSES”), noslēdz šo līgumu pamatojoties uz
iepirkumu “Degvielas iegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni” (ID Nr. SKII
„Naukšēni” 2018/3) iepirkuma komisijas 2018.gada 2.maija lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu
ar Pārdevēju.
1. LĪGUMA priekšmets un summa
1.1 .PĀRDEVĒJS pārdot, bet PIRCĒJS pērk laika periodā no 2018.gada 3.maija līdz 2020.gada
2.maijam degvielu (benzīnu A.-95E, benzīnu A-98E, dīzeļdegvielu) (turpmāk tekstā sauktaDEGVIELA), izmantojot kredītkartes-degvielas kartes, atbilstoši Pārdevēja Specifikācijai (Līguma
pielikums), kas tiek pievienots šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.2.PIRCĒJA prognozējamais DEGVIELAS patēriņš:
1.2.1. 95E - 5000 1 (pieci tūkstoši litri);
1.2.2. 98E - 40001 (četri tūkstoši litri);
1.2.3. Dīzeļdegviela - 7000 1 (septiņi tūkstoši litri).
1.3.PĀRDEVĒJS apliecina, ka visām piedāvātajām DEGVIELAS markām kvalitāte ir apstiprināta
ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu
atbilstības sertifikātu.
1.4.PĀRDEVĒJS pārdod DEGVIELU degvielas uzpildes stacijā LKS „Akrona”.
1.5.Līguma summa bez PVN EUR 15340,17 (piecpadsmit tūkstoši trīsi simti četrdesmit euro, 17
centi), PVN 21 % EUR 3221,44 (Trīs tūkstoši divi simti divdesmit viens euro, 44 centi). Kopējā
līguma summa EUR 18561,61 (Astoņpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro, 61 cents).
1.6.LĪGUMA 1.2.punktā norādītais aptuvenais DEGVIELAS daudzums LĪGUMA darbības laikā
var tikt precizēts, nepārsniedzot LĪGUMA 1.5.punktā norādīto līguma summu.
2. Norēķins
2.1.PIRCĒJS pērk DEGVIELU ar bezskaidras naudas norēķiniem, norēķinoties pēc PĀRDEVĒJA
izsniegtaj ām pavadzīmēm-rēķiniem.
2.2.DEGVIELAS pārdošanu PĀRDEVĒJS noformē atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ar preču
pavadzīmi - rēķinu, kurā norādītais DEGVIELAS daudzums un cena ir pamats tālākajiem
norēķiniem starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU.
2.3.PĀRDEVĒJS DEGVIELU pārdod PIRCĒJAM, piemērojot sekojošas atlaides no degvielas
mazumtirdzniecības cenas visā LĪGUMA darbības laikā: benzīns A-95E - tiek piemērota atlaide
4,5 % apmērā no mazumtirdzniecības viena litra šī benzīna cenas; benzīns A-98E - tiek piemērota
atlaide 4,5 % apmērā no mazumtirdzniecības viena litra šī benzīna cenas; dīzeļdegviela - tiek
piemērota atlaide 4,5% apmērā no mazumtirdzniecības viena litra dīzeļdegvielas cenas.
2.4. Par tekošo mēnesi, līdz nākamā mēneša 5.datumam, PĀRDEVĒJS iesniedz PIRCĒJAM
Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” preču pavadzīmi - rēķinu, kurā norādīts mēneša
laikā PIRCĒJA nopirktais DEGVIELAS daudzums, cena un summa.
2.5. PIRCĒJS par saņemto DEGVIELU norēķinās 10 (desmit) bankas darba dienu laikā no dienas,
kad PĀRDEVĒJS iesniedzis preču pavadzīmi - rēķinu par tekošo mēnesi.
2.6.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu apmaksas
kontā par DEGVIELU.
2.7.DEGVIELAS un atlaižu cenā ietilpst visi nodokļi.

3. LlGUMA darbības termiņš
3.1. LĪGUMS stājas spēkā 2018.gada 3 .maijā un ir spēkā līdz 2020.gada 2.maijam vai līdz PUŠU
saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Ja PIRCĒJS iepērk no PĀRDEVĒJA DEGVIELU par LĪGUMA 1.5.punktā norādīto līguma
summu ātrāk par 2020.gada 2.maiju tad PIRCĒJS rakstiski brīdina par to PĀRDEVĒJU un
LĪGUMA darbības termiņš beidzas ar norādīto dienu.
4. PUŠU tiesības un pienākumi
4.1.PIRCĒJS ir tiesīgs LĪGUMA darbības laikā salīdzināt piedāvātās cenas ar vidējo cenu līmeni
Latvijas degvielas tirgū un pārtraukt LĪGUMA darbību, ja PĀRDEVĒJA piedāvātās cenas ir
lielākas par 5 (pieciem) % nekā vidējās tirgū. Šādā gadījumā, PUSĒM savstarpēji vienojoties,
PĀRDEVĒJS var piedāvāt citas, PIRCĒJAM izdevīgākas cenas.
4.2. Ja pircējam radušās pamatotas aizdomas par degvielas neatbilstību noteiktajām kvalitātes
prasībām, pircējs ir tiesīgs pieprasīt neatkarīga eksperta slēdzienu par degvielas kvalitāti konkrētajā
degvielas uzpildes stacijā uz pārdevēja rēķina.
4.2.1. Ja PIRCĒJAM autotransportam nepieciešams remonts, kas ir saistīts ar PĀRDEVĒJA
pārdoto nekvalitatīvo DEGVIELU un kas ir PIRCĒJA pamatots un pierādīts, PĀRDEVĒJS sedz
visus izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamajiem remontiem.
4.3.Visas domstarpības un strīdi par šo LĪGUMU tiek risināti sarunu ceļā.
4.4.Ja strīdi nav noregulēti sarunu ceļā, tad tie tiek atrisināti LR tiesu iestādēs, atbilstoši LR
likumdošanai.
4.5.PUSES ir atbildīgas par saistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajai likumdošanai.
4.6.PUSES ir atbrīvotas no atbildības par šo LĪGUMU, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi
neiespējama no abām PUSĒM neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Visi šī LIGUMA grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski
noformēti un tos ir parakstījušas abas PUSES. Šādi LĪGUMA grozījumi ar to parakstīšanas brīdi
kļūst par LĪGUMA, neatņemamu sastāvdaļu.
5.2. LĪGUMU var lauzt katra no PUSĒM, ja rakstiski par to brīdinājusi otru PUSI 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš.
5.3. Ja viena no PUSĒM nepilda līgumsaistības, otrai PUSEI ir tiesības lauzt LĪGUMU bez
brīdinājuma, uzliekot vainīgajai PUSEI visus zaudējumus, kas radušies vainīgās PUSES
līgumsaistību neizpildes rezultātā.
5.4. Ar šī LĪGUMA parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi uz attiecībā uz šī
LĪGUMA priekšmetu, kas noslēgti starp PUSĒM.
5.5.Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas divos eksemplāros:
PĀRDEVĒJAM - 1 (viens) eksemplārs, PIRCĒJAM - 3 (viens) eksemplārs. Visiem eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.
6. PUŠU rekvizīti un paraksts
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