LĪGUMS Nr.____C-600____
Iepirkumam ID Nr. MK 2015/4 2.daļai

Malnavā

2015.gada 28.decembrī

Malnavas koledža, reģ. Nr.90000019505, juridiskā adrese: Malnava, p.n. Vītoli, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV-5750, tās direktora Jura Bozoviča personā, kurš rīkojas pamatojoties uz
Nolikumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA ASTARTE - NAFTA, reģ.Nr.40003276964, Dobele, Dobeles novads, brīvības iela 60, LV3701, turpmāk saukta Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma “Degvielas iegāde
Malnavas koledžas vajadzībām”, identifikācijas Nr. MK 2015/4 (turpmāk - Iepirkums),
rezultātiem un saskaņā ar finanšu piedāvājuma nosacījumiem, slēdz šādu līgumu:
1.Līguma priekšmets
1.1 . Pārdevējs pārdod un Pircējs, izmantojot Pārdevēja izsniegtās kredītkartes un degvielas
talonus, Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (līguma noslēgšanas brīdī esošās tiek norādītas
līguma Pielikumā Nr.1) pērk līguma Pielikumā Nr.2 norādīto degvielu .
1.2 Piegādātājs piegādā Pasūtītājam degvielu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, izmantojot
Piegādātāja degvielas Kredītkartes (Turpmāk- KARTES) un degvielas Talonus , kas Pasūtītājam
dod tiesības iegādāties degvielu Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS.
1.3 Piegādātājs apņemas saskaņā ar šī līguma noteikumiem nodrošināt Pasūtītājam KARŠU
izsniegšanu un izmantošanu degvielas iegādei Piegādātāja DUS.
1.4 Pasūtītājs apņemas samaksāt par faktiski izmantoto degvielu pēc KARTĒM saskaņā ar šī
līguma nosacījumiem.
2. Piegādes nosacījumi un apjoms
2.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs apņemas 3(trīs) darba dienu laikā bez papildus maksas
izgatavot degvielas iegādes KARTES.
2.2.Piegādātājs piegādā degvielu uz summu, kas nepārsniedz šī līguma 3.4.punktu.
3.Līguma cena
3.1.Degvielas cena ir aprēķināma saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu Piegādātāja
degvielas uzpildes stacijās, ņemot vērā Līguma 3.2.punktā noteikto atlaidi.
3.2.Iegādājoties degvielu ar Karti un degvielas Talonus, Pasūtītājs visu 2016.gadu saņem atlaidi
EUR 0.058 ( 0 eiro 058 centu) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa par katru bezsvina
benzīna ar oktānskaitli “95” litru un dīzeļdegvielai –EUR 0.058 ( nulle eiro 058 centu) apmērā bez
pievienotās vērtības nodokļa par katru degvielas litru .
3.3.Atlaides apjoms procentos ir fiksēts un nemainās visā līguma darbības laikā.
3.4. Līguma summa 2016.gada laikā – Malnavas koledžas 2016.gada budžetā pieejamā
finansējuma ietvaros, bet ne vairāk kā Piegādātāja dalībai iepirkumā iesniegtajā finanšu
piedāvājumā EUR 3627.50 (Trīs tūkstoši seši simti divdesmit septiņi eiro 50 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa.
4. Līguma darbības laiks
4.1.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz 2016.gada 31.decembrim.
4.2.Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt līguma pagarināšanu līdz jauna iepirkuma rezultātu apstiprināšanai.
5. Piegādes vieta un termiņš
5.1.Degvielas piegāde notiek jebkurā no piedāvājumā minētajām DUS, kuru saraksts ir šī Līguma
Pielikums Nr.1. Degvielas piegāde notiek no 2016.gada 01.janvāra un turpinās līdz 2016.gada
31.decembrim vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir izlietojis šī līguma 3.4.punktā noteikto summu.
6. Norēķinu kārtība
6.1.Katra mēneša sākumā Piegādātājs piestāda rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas
iepriekšējā mēnesī veikti ar Pasūtītājam izsniegto KARTI, kurš jāapmaksā līdz tekošā mēneša
15.datumam. Rēķins un cita informācija tiek izsūtīta pa pastu uz Piegādātāja rēķina. Gadījumā, ja
Pasūtītājs līdz mēneša 5.datumam nav saņēmis rēķinu no Piegādātāja, tam par to mutiski pa
telefonu 63020006, 29131154 jāinformē Piegādātājs. Pretējā gadījumā uzskatāms, ka Pasūtītājs to
ir saņēmis.

6.2.Par apmaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājums veikts Piegādātāja norēķinu kontā.
7. Garantijas
7.1.Piegādātājs nodrošina degvielas uzpildi jebkurā no piedāvājumā minētajām DUS visā līguma
darbības laikā.
7.2.Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādājamās degvielas kvalitāti atbilstoši Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.3.Piegādātājs nodrošina dīzeļdegvielai ziemas sezonā aukstumnoturību līdz – 30oC grādu
temperatūrai.
7.4.Pretenzijas par degvielas kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam rakstiskā veidā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. Piegādātāja pienākumi un tiesības
8.1.Piegādātājs apņemas veikt degvielas piegādi saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
8.2.Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam KARŠU izsniegšanu, degvielas talonu un iespējas
iegādāties degvielu Piegādātāja DUS saskaņā ar šo līgumu.
8.3.Piegādātāja izsniegtās KARTES ir derīgas visā šī līguma darbības termiņā.
8.4.Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam KARTES izsniegšanu un iespējas iegādāties
preci Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības partneru DUS saskaņā ar šo līgumu.
8.5.Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par izmaiņām Piegādātāja un piegādātāja
sadarbības partneru darbībā, kas saistītas ar KARŠU izmantošanu.
9. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
9.1.Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un termiņiem.
9.2.Pasūtītājs, pasūtot Piegādātājam KARTES, apņemas aizpildīt KARTES pieteikuma veidlapas,
norādot KARŠU izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju.
9.3.Pasūtītājs apņemas ievērot Piegādātāja norādījumus, kas attiecas uz KARŠU izmantošanu.
9.4.Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt un saņemt vienu vai vairākas KARTES un noteikt vienu vai
vairākus KARTES lietotājus.
9.5.Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātājam pa tālruni _______ par KARTES
nozaudēšanu vai ja KARTE prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā. Telefonisks paziņojums
iespējami īsākā laikā obligāti jāapstiprina rakstveidā pa faksu __________.
9.6.Ja KARTES lietotājs ir pieprasījis apturēt KARTES lietotāja tiesības lietot KARTI, šī KARTE,
kā arī visas KARTES, kas pieteiktas kā nozaudētas vai nozagtas, vienas stundas laikā tiek
ievietotas stopsarakstā, kā rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar šo karti.
9.7.Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātāja KARTES, kas pieteikta kā nozaudēta
vai nozagta, atrašanas gadījumā, un nodot to tuvākajā Piegādātāja DUS.
10.Pušu atbildība
10.1
10.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no
līgumsaistību pārkāpuma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
10.4.Ja Pasūtītājam rodas aizdomas, ka Piegādātāja piedāvāta dīzeļdegviela neatbilst šī līguma
7.3.punktā minētajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības DUS pieprasīt dīzeļdegvielas atbilstības
sertifikātu, kas apstiprina piedāvātās dīzeļdegvielas atbilstību Ministru kabineta 2000.gada
26.septembra noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu” prasībām, kā arī DUS pārstāvja klātbūtnē paņemt dīzeļdegvielas paraugu un pasūtīt
ekspertīzi. Gadījumā, ja ekspertīzes laikā tiks konstatēts, ka dīzeļdegvielas paraugs neatbilst šī
līguma 7.3.punktā minētajām prasībām, Piegādātājs maksa Pasūtītājam līgumsodu EUR 500 (pieci
simti) apmērā, atlīdzina visus izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes pasūtīšanu, kā arī Pasūtītājam
ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt šī līguma darbību.
11. Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1.Pušu domstarpības, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos
noformē rakstiski.
11.2.Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
12. Nepārvarama vara

12.1.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, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes un
pašvaldības institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kā arī pārējie Pušu
kontrolei nepakļautie apstākļi.
12.2.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.
12.3.Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos
zaudējumus otrai Pusei.
12.4.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, Līguma darbība tiek
izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu.
12.5.Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.
13. Citi noteikumi
13.1.Visi grozījumi līgumā noformējami rakstiski, pielikumu veidā, ko paraksta abas puses.
13.2.Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas
saistības, kas saistītas ar šo līgumu.
13.3.Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošo Latvijas
Republikas likumdošanu.
13.4.Līgums sastādīts uz trim lapām un diviem pielikumiem, divos eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie Pasūtītāja un otrs - pie Piegādātāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
14. Līdzēju adreses, bankas rekvizīti un pušu paraksti
Pārdevējs:
Pircējs:
SIA „ASTAERETE-NAFTA”
Reģ.Nr.40003276964
Jur.adrese: Brīvības iela 60,
Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Banka: AS SWEDBANK
Kods:LV28HABA0001408040468

Malnavas koledža
Reģ.Nr.90000019505
Jur.adrese: Malnava, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV-5750
Banka:Valsts kase
Kods:LV08TREL21502320099000

______________________________
Valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis

________________________________
Juris Bozovičs

Pielikums Nr.1
2015.gada 28.decembra līgumam Nr.____________

Malnavā,

2015.gada 28.decembrī

1. Šis ir SIA ASTARTE-NAFTA un Malnavas koledžas 2015.gada 28.decembrī noslēgtā
līguma Nr._____ Pielikums Nr.1, kurš ir uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu.
2. Pārdevējs piedāvā Pircējam norādītajās degvielas uzpildes stacijās pirkt Pielikumā
Nr.2 norādīto degvielu:
Nr.p.k.

Degvielas uzpildes staciju atrašanās vieta

Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pārdevējs:

Pircējs:

SIA „ASTAERETE-NAFTA”
Reģ.Nr.40003276964
Jur.adrese: Brīvības iela 60,
Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Banka: AS SWEDBANK
Kods:LV28HABA0001408040468

Malnavas koledža
Reģ.Nr.90000019505
Jur.adrese: Malnava, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV-5750
Banka:Valsts kase
Kods:LV08TREL21502320099000

______________________________

________________________________
Juris Bozovičs

Pielikums Nr.2
2015.gada 28.decembra līgumam Nr.____________

Malnavā,

2015.gada 28.decembrī

1. Šis ir SIA RusLatNafta un Malnavas koledžas 2015.gada 28.decembrī noslēgtā līguma
Nr._____ Pielikums Nr.2, kurš ir uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu.
2. Pārdevējs piedāvā Pircējam norādītajās degvielas uzpildes stacijās pirkt Pielikumā
Nr.2 norādīto degvielu:
Nr.
p.k.

Apjoms
litros

Preces veids

1.

Bezsvina benzīna ar pētniecisko oktānskaitli “95”

Līdz 200

2.

Dīzeļdegviela

Līdz 4500

SIA „ASTAERETE-NAFTA”
Reģ.Nr.40003276964
Jur.adrese: Brīvības iela 60,
Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Banka: AS SWEDBANK
Kods:LV28HABA0001408040468

Malnavas koledža
Reģ.Nr.90000019505
Jur.adrese: Malnava, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV-5750
Banka:Valsts kase
Kods:LV08TREL21502320099000

______________________________

________________________________
Juris Bozovičs

