PAKALPOJUMU LĪGUMS NR. ________________
Rīgā,

2017. gada 20. februārī

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas
Nr.50003590021, juridiskā un faktiskā adrese Baznīcas iela 19/23, Rīga LV-1010 (turpmāk tekstā –
Pircējs), valdes priekšsēdētājas Ingas Cerbules, valdes locekļa Jāņa Kosīša un valdes locekles Ineses
Šnepstas personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un
AS „VIADA Baltija”, reģistrācijas Nr.40103867145, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV1046, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes priekšsēdētājas Ineses Ulmanes personā, kura rīkojas saskaņā
ar statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses, vai katrs atsevišķi Puse,
ievērojot Pasūtītāja organizēto iepirkumu „Degvielas iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
vajadzībām”, identifikācijas Nr. SIA RPB 2017/1, rezultātus (turpmāk tekstā – Iepirkums) un tā rezultātus,
izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk
tekstā – Līgums):

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1. Līguma priekšmets
Pircējs pasūta un Pārdevējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem apņemas Pircējam pārdot E95
markas benzīnu un Dīzeļdegvielu (abi kopā turpmāk tekstā – Degviela).
Pircējs Līguma darbības laikā pērk Degvielu par kopējo summu, kas nepārsniedz 41,999,- EUR bez
PVN.
Pircējs pērk Degvielu Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā – DUS) Latvijas
Republikas teritorijā, izmantojot Pārdevēja derīgas kredītkartes (turpmāk tekstā – Kartes). Kartes
izsniedz bez maksas un to derīguma termiņš ir spēkā visā Līguma darbības laikā.
Pircējam ir tiesības pēc nepieciešamības iegādāties Degvielu vajadzīgajā apjomā, neizmantojot visu
plānoto iepirkuma apjomu.

2. Pušu norēķinu kārtība
2.1. Pārdevējs apņemas visās tam piederošajās DUS, kuras norādītas Līguma Pielikumā Nr. 2, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa, pārdot Degvielu Pircēja darbiniekiem.
2.2. Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu konkrētajā Pārdevēja
DUS, piemērojot atlaidi 6,7 % (seši un septiņas desmitās daļas procenti) no viena litra
mazumtirdzniecības cenas degvielas iegādei konkrētajā Pārdevēja DUS. Degvielas cenā ar atlaidi
ietilpst visi spēkā esošie nodokļi un nodevas.
2.3. Norēķināšanās par Degvielu notiek Pārdevēja DUS, Pircējam izmantojot Kartes.
2.4. Pircējs apņemas ievērot Karšu lietošanas noteikumus, kuri pievienoti Līguma Pielikumā Nr. 3, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.5. Pārdevējs līdz katra mēneša 5. datumam par Karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī iesniedz Pircējam
rēķinu (apmaksas dokumentu), kas ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta un zīmoga.
Apmaksas dokuments satur informāciju par visām darbībām, kas veiktas ar katru konkrētu Karti
attiecīgajā mēnesī, norādot preču nosaukumu, daudzumu un cenu par vienu vienību, veiktās darbības
datumu, čeka numuru, iegādes vietu, kā arī piemēroto atlaidi, kopējo apmaksas summu bez PVN,
PVN likmes lielumu un summu ar PVN.
2.6. Pārdevējs nodrošina apmaksas dokumenta nosūtīšanu uz Pircēja e-pastu rpb@riga.lv. Elektroniski
sagatavotam apmaksas dokumentam, kas iesniegts formātā, no kura Pircējam nav iespējams datus
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2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

pārnest MS Excel (*.xls) formātā, jāpievieno Līguma 2.5. punktā noteiktā informācija MS Excel
(*.xls) formātā.
Pircējs par faktiski saņemto Degvielu norēķinās 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad
Pārdevējs iesniedzis Līguma 2.5. punktā noteikto rēķinu, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto
bankas norēķinu kontu.
Pārdevējam jānodrošina Degvielas kvalitātes atbilstība Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām un
kvalitātei, un Latvijas valsts standartu un Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu
Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām.
Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža bez maksas izveidot
Karšu kontu vai kontus un izsniegt Pircējam 8 (astoņas) kartes.
Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pircēja banka pieņēmusi izpildei attiecīgo maksājuma
uzdevumu (bankas spiedogs).
Ja Līguma darbības laikā tiek mainīta PVN likme, atsevišķa vienošanās vai grozījumi Līgumā netiek
noformēti un rēķinu izrakstīšana tiek veikta, piemērojot tādu PVN likmi, kāda ir spēkā rēķina
izrakstīšanas dienā.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pārdevēja pienākumi:
3.1.1. pārdot Pircējam normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošu degvielu;
3.1.2. nodrošināt Pircējam iespēju iegādāties degvielu uzreiz pēc Pārdevēja Karšu izsniegšanas brīža
Pircējam visās Pārdevēja DUS;
3.1.3. nodrošināt Pircējam iespēju iegādāties degvielu Pārdevēja DUS 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī, izmantojot Karti;
3.1.4. nodrošināt pastāvīgu un nemainīgu atlaidi Degvielai Līguma darbības laikā;
3.1.5. piešķirt Pircējam kredītu, kāds ir norādīts Kartes pieteikumā. Par kredīta pārtērēšanu ir
atbildīgs Pircējs;
3.1.6. mainoties pircēja lietošanā nepieciešamo Karšu skaitam, pamatojoties uz Pircēja aizpildīto
Kartes pieteikuma veidlapu, izgatavot un izsniegt Pircējam jaunās Kartes 3 (trīs) darba dienu
laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;
3.1.7. ja pēc Karšu piegādes vai Līguma izpildes gaitā Pircējs konstatē bojātu Karti vai Karte tiek
nozaudēta, Pārdevējs bez maksas to apmaina pret nebojātu vai izsniedz jaunu Karti 3 (trīs)
darba dienu laikā no Pircēja rakstiska pieprasījuma izdarīšanas dienas;
3.1.8. Pārdevējs nodrošina iespēju Kartēm noteikt limitus (diennakts uzpildes limits, mēneša limits,
vienreizējās uzpildes limits) un atsevišķus degvielas veidus;
3.1.9. Pārdevējs apņemas ievērot Līguma pielikumā Nr.1 – Tehniskais piedāvājums norādīto.
3.2. Pircēja pienākumi:
3.2.1. pasūtot Pārdevējam Kartes, aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas, norādot Karšu izgatavošanai
un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju;
3.2.2. ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu;
3.2.3. par degvielu samaksāt 2.7. punktā noteiktajā termiņā;
3.2.4. ja Karte tiek nozaudēta vai tiek sabojāta, Pircējs vai tā pilnvarotā persona nekavējoties par to
paziņo Pārdevējam, tiklīdz tas kļūst zināms, rakstveidā pa e-pastu sekretare@viadabaltija.lv
vai pa telefonu nr.80000208, vai jebkurā Pārdevēja DUS.
3.3. Katra Puse ir atbildīga par savu saistību pienācīgu un savlaicīgu izpildi.
3.4. Par Līgumā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1 %
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
3.5. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 3.1.6. un/vai 3.1.7. apakšpunktā noteikto Karšu izgatavošanas,
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3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

piegādes un/vai apmaiņas termiņu, tad tas maksā Pircējam līgumsodu 10,- (desmit eiro) apmērā par
katru nokavēto dienu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgās Pircēja rakstveida pretenzijas
saņemšanas dienas.
Ja Pārdevējs nenodrošina iespēju iegādāties Degvielu atbilstoši Līguma nosacījumiem, tad tas maksā
līgumsodu 50,- EUR (piecdesmit eiro) apmērā par katru nokavēto dienu un atlīdzina visus Pircējam
radušos zaudējumus, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pircēja rakstveida pretenzijas
saņemšanas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no pārējo Līgumā norādīto saistību izpildes, kā arī nav
uzskatāma par zaudējumu atlīdzinājumu.
Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti Līgumā, ja tādi radīti otrai
Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
Puses ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumiem, ko tās nodarījušas viena otrai Līguma izpildes sakarā,
ja zaudējumi radušies vainojamās attiecīgās Puses (tā darbinieku) darbības vai bezdarbības rezultātā.

4. Citi nosacījumi
4.1. Līgums sāk darboties ar 2017.gada 20. februāri un ir noslēgts uz laiku līdz 2020. gada 19. februārim
vai arī līdz iestājas Līguma 1.2. punktā paredzētais nosacījums. Līgums saglabā savu spēku līdz
pilnīgai Pušu savstarpējo saistību izpildei.
4.2. Pasūtītāja pārstāvis Līguma ietvaros, kas tiek pilnvarots parakstīt uz Līguma pamata sastādītos
dokumentus Pasūtītāja vārdā, ir Juridiskās pārvaldes Vecākais saimniecības pārzinis Valērijs
Kravčenko, tālrunis 26419611, e-pasts: valerijs.kravcenko@riga.lv, vai persona, kas pilda attiecīgā
amata pienākumus.
4.3. Izpildītāja pārstāvis Līguma izpildes ietvaros ir Naftas produktu mazumtirdzniecības nodaļas
iepirkumu speciāliste Sandra Zelčāne, tālrunis 67475529, e-pasts s.zelcane@viadabaltija.lv.
4.4. Visus strīdus un domstarpības Līguma sakarā Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja šādā veidā
vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda rašanās dienas, strīds izskatāms
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.5. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas dēļ, t.i. tādu apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse nevarēja un tai nevajadzēja
paredzēt un kuru rašanos vai seku novēršanu Puse nevar ietekmēt. Puse, kura atsaucas uz
nepārvaramas varas apstākļiem nekavējoties par to paziņo otrai Pusei. Šajā gadījumā Līguma saistību
izpildes termiņš pagarinās uz nepārvaramās varas apstākļu darbības periodu, ja Puses savstarpēji
nevienojas par citu saistību izpildes kārtību un/vai termiņu.
4.6. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstveida piekrišanas nodod savas no Līguma
izrietošās saistības trešajai personai.
4.7. Līgums atspoguļo pilnīgu Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu, tomēr Puses ir tiesīgas
izmantot un atsaukties uz Iepirkuma Nolikumu un/vai Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam.
4.8. Ja veidojas pretrunas starp Līguma nosacījumiem un Karšu lietošanas noteikumiem, tad primārs ir
Līguma nosacījumiem.
4.9. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstveidā
un tos parakstījušas abas Puses, kas pēc parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
4.10. Visos Līgumā neatrunātajos gadījumos Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Civillikumam un citiem
normatīvajiem aktiem.
4.11. Puses apņemas viena otrai paziņot par savas juridiskās adreses, pārstāvju, kā arī citas būtiskas
informācijas izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no šo izmaiņu rašanās dienas. Attiecīgā Puse uzņemas
visu atbildību par šī nosacījuma neievērošanas radītajām sekām.
4.12. Līguma sadaļu virsraksti lietoti tikai teksta labākai pārskatāmībai un tādēļ nevar tikt izmantoti Līguma
interpretācijai.
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4.13. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapaspusēm ar 3 (trīs) pielikumiem
uz 7 (septiņām) lapaspusēm, kopā uz 11 (vienpadsmit) lapaspusēm un pa vienam atrodas pie katras
no Pusēm.
5. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
Vien.reģ. Nr. 50003590021
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Konta Nr. LV47 NDEA 0000 0810 1662 8
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Tālrunis 67105106; fax 67105109
e-pasts: rpb@riga.lv

Pārdevējs
AS „VIADA Baltija”
Vien.reģ.Nr. 40103867145
Juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046
Konta Nr. LV84HABA0551039841158
AS SWEDBANK
Tālrunis 67475529
e-pasts: s.zelcane@viadabaltija.lv

Pasūtītāja vārdā:

Izpildītāja vārdā:

____________________ I.Cerbule

_______________________ I.Ulmane

____________________ J.Kosītis
____________________ I.Šnepsta
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