
DEGVIELASPIEGĀDESLĪGUMS NR.
PASŪTĪTĀJANR. PA "SANT-TEX" 2017/1

Balvos, 2017.gada 3l.martā

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”, reg. Nr.9000l663 120, juridiskā adrese:
Bērzpils iela 56, Balvi, LV-450l (turpmāk ~ Pasūtītājs), direktora Ulda Sprudzāna personā, kurš
darbojas pamatojoties uz nolikumu, no vienas puses, un

“SIA Gotika Auto”, reg. Nr.40003l651l8„ juridiskā adrese Mūkusalas ielā 31, Rīga, LV-
1004, (turpmāk - Piegādātājs), tās valdes locekļa Staņislava Raspopova personā, kurš rīkojas uz
statūtu pamata no otras puses, abi kopā saukti „Puses”, katrs atsevišķi „Puse”,

pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Degvielas iegāde 2017.gadam” identifikācijas Nr. PA
”SANT-TEX” 2017/1 rezultātiem un saskaņā ar finanšu piedāvājuma nosacījumiem, noslēdz šādu
līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

LLīguma priekšmets
1.1 Pasūtītājs pērk no Piegādātāja Ai ~ 9515 markas benzīnu un dīzeļdegvielu (turpmāk ~ Prece)
līguma 2.2.punktā noteiktā apjomā.
1.2 Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, izmantojot
Piegādātāja degvielas kartes, kas Pasūtītājam dod tiesības iegādāties degvielu Piegādātāja degvielas
uzpildes stacijās, kurās ir izvietota Piegādātāja preču zīme, izmantojot bezskaidras naudas
norēkinus.
1.3 Picgādātājs apņemas saskaņā ar šī līguma noteikumiem nodrošināt Pasūtītājam Karšu
izsniegšanu un izmantošanu Preces iegādei piegādātāja degvielas uzpildes stacijās.
1.4 Pasūtītājs apņemas samaksāt par faktiski izmantoto degvielu pēc kaitēm, saskaņā ar līguma
nosacījumiem.

II. Piegādes nosacījumiun apjoms2.l.Kartes tiek izsniegtas Pasūtītājam pēc piestādīta Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-
TEX” darbinieku saraksta, kas ir šā Līguma l. pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
2.2.Piegādātājs piegādā degvielu uz summu, kas nepārsniedz šī līguma 34.punktā noteikto.

III. Līguma cena
3.1.Deg\rielas cena ir aprēkināma saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu Piegādātāja
degvielas uzpildes stacijās, ņemot vērā Līguma 32.punktānoteikto atlaidi.
Īxllegādāioties Preci ar KartL Pasūtītājs visu 2017.gadu saņem nemainīgu atlaidi EUR 0,070
ļseptini un nulle desmitdalasļ apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa par katru degvielas litru
iegādājoties Ai 95 markas benzīnu un nemainīgu atlaidi EUR 0.083 (astoni un trīs desmitdalas)
apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa par katru iegādāto dīzeļdegvielas litru.
3.3.Atlaide ir fiksēta un nemainās visā līguma darbības laikā.
3.4, Līguma summa 2017.gada laikā ~ Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” budžetā
pieejamā finansējuma ietvaros, bet ne vairāk kā Piegādātāja dalībai atklātā konkursā iesniegtajā
finanšu piedāvājumā v 37 493,40 EUR (trīsdesmit septini tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs
euro 40 euro centiļ bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.5. Ja līguma darbības laikā mainās Piegādātāja iesniegtā finanšu piedāvājuma izcenojumi,
Piegādātājs par to informē Pasūtītāju vienu mēnesi iepriekš. Piegādātāja finanšu piedāvājumā
norādītajam degvielas izcenoj umam ir jābūt zemākajam Balvu pilsētā.

IV. Līguma darbības laiks
4. l .Līgums stājas spēkā 201 7.gada 1. aprīlī un darbojas līdz 201 7.gada 31.decembrim.
4.2.Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt līguma pagarināšanu līdz j auna konkursa rezultātu apstiprināšanai.
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V. Piegādes vieta un termiņš
5.l.Degvielas piegāde notiek _jebkurā no konkursa piedāvājumā minētajām degvielas uzpildes
stacijām, kuru saraksts ir šī Līguma Zpielikums. Degvielas piegāde notiek šī līguma 41.punktā
noteiktajā līguma darbības laikā vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir izlietojis šī līguma 34.punktā
noteikto summu.

VI. Norēķinu kārtība
6.1.Piegādātājs piestāda rēķinus apmaksai Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-THX” pariepriekšējomēnesi līdz tekošā mēneša lO.datumam.
6.2.Par piegādāto degvielu Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas
dienas.
6.3.Par apmaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājums veikts Piegādātāja norēķinu kontā.

VII. Garantijas
7.1.Piegādātājs nodrošina degvielas uzpildi jebkurā no konkursa piedāvājumā minētajām degvielas
uzpildes stacijām visā līguma darbības laikā,
7.2.Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādājamās degvielas kvalitāti, atbilstoši degvielas atbilstības
sertifikātiem, kas iesniegti Konkursam.

VIII. Piegādātāja pienākumi un tiesības8.1.Piegādātājs apņemas izsniegt degvielas uzpildes kartes 2 (divu) darba dienu laikā no līguma
noslēgšanas bez papildu samaksas.
8.2.Piegādātāja izsniegtās kartes ir derīgas visā šī līguma darbības laikā.
8.3.Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam kaites izsniegšanu un iespējas iegādāties PreciPiegādātāja un Piegādātāja sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās saskaņā ar šo līgumu.8.4.Piegādātājs ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša lO (desmitajam) datumam iesniedz vai
nosūta Pasūtītājam rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas iepriekšējā mēnesī veikti arPasūtītājam izsniegto karti.
8.5.Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par izmaiņām Piegādātāja un Piegādātāja
sadarbības partneru darbībā, kas saistītas ar Karšu izmantošanu.

IX. Pasūtītāja pienākumi un tiesības9. 1 .Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un termiņiem.9.2.Pasūtītājs apņemas lietot Karti saskaņā ar šo līgumu un tā pielikumiem.
9.3.Pasūtītājs apmaksā pirkumus un pakalpojumus, kas Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības
partneru degvielas uzpildes stacijās izdarīti ar Pasūtītājam izsniegto Karti.
9.4.Pasūtītājan1 ir tiesības pasūtīt un saņemt vienu vai vairākas Kartes un noteikt vienu vai vairākus
Kartes lietotājus.
9.5.Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātājam par Kartes nozaudēšanu vai
nozagšanu pa tālruni 29221279, 2926661 l, 67610025 e-pastā: ,<Ļti_kga1iito@gotikaauto.lv vai
_jeblçurā no Piegādātāja degvielas uzpildes stacijām visu diennakti). Telefonisks paziņojums
iespējami īsākā laikā obligāti jāapstiprina rakstveidā.
9.6.Ja Kartes lietotājs ir pieprasījis apturēt Kartes lietotāja tiesības lietot Karti, šī Karte, kā arī VisasKartes, kas pieteiktas kā nozaudētas vai nozagtas, vienas stundas laikā tiek ievietotas stop sarakstā,kā rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar šo Karti.
9.7.Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātāja Kartes, kas pieteiktā kā nozaudēta vai
nozagta, atrašanas gadījumā, un nodot to tuvākajā Piegādātāja degvielas uzpildes stacijā.
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X. Nepārvarama vara
lO.l. Puses ir atbrīvotas no atbildības par no Līguma izrietošo saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi,
ja tā radusies sakarā ar ugunsgrēku, plūdiem, zemestrīci, karu, streiku vai citiem nepārvaramas
varas apstākļiem, un ja šādi apstākļi tiešā veidā ietekmējuši Līguma izpildi, un Puses, slēdzot
Līgumu, to nevarēja paredzēt.
10.2. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ šis Līgums nav izpildāms ilgāk par 2 (divām) nedēļām, tad

katrai Pusei ir tiesības vicnpusēji atkāpties no tālākas šī Līguma saistību izpildes.

XLStrīdu izskatīšana un līguma grozīšana un atcelšana

ll.l. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma nosacījumiem. otrai Pusei ir tiesības pieteikt
pretenziju, kurā norādīts pārkāpums un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
11.2. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā, puses atrisina savstarpēju pārrunu
ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmās Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
11.3. Pusēm ir tiesības veikt grozījumus Līgumā. Visi Līguma pielikumi, grozījumi vai
papildinājumi tiek izdarīti rakstiski Pusēm tos parakstot, un tie ir spēkā ar to visu eksemplāru
parakstīšanas brīdi. Līgumā nedrīkst veikt būtiskus grozījumus.
11.4. Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu, brīdinot par to otru Pusi ne mazāk, kā vienu mēnesi iepriekš.
l 1.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma:
l 1.5.1. Ja Piegādātājs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu preci vairāk kā divas reizes.
11.5.2. Ja šajā līgumā noteikto saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku
iestādes finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar iestādes reorganizāciju vai likvidāciju, _ja tās
rezultātā iestādes saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
l 1.5.3. Pamatojoties uz finanšu līdzekļu nepieškiršanu, sakarā ar ekonomisko situāciju valstī.
11.6. Puses var lauzt Līgumu. savstarpēji rakstveidā vienojoties, pirms Līguma darbības termiņa
beigām.
11.7. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas. ja
Pasūtītājs neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītājam Līguma pārtraukšanas
dienā ir jāatdod kartes Piegādātājam un Pasūtītājam ir tiesības saņemt atpakaļ kartē esošo
neizlietoto summu kartes nodošanas dienā.

XII.Citi noteikumi

12.1 Visi Līguma pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai
papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
12.2. Ar līguma parakstīšanas brīdi Puses apliecina, ka tām ir visas tiesības uzņēmies Līgumā
noteiktās saistības, kā arī parakstīt šo Līgumu.
12.3 Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu
izmaiņām.
12.4. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un to izpildes
komerciāląjiem noteikumiem.
12.5. Šajā Līgumā neatrunātąjos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
12.6. Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz
degvielas kvalitāti, Pārdevējs tirgo degvielu atbilstoši jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas
nosaukuma iespējamās maiņas.
12.7. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē pārējo šī Līguma
noteikumu spēkā esamību.
12.8. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu
tiesības un pienākumus.



12.9. Līgums uzrakstīts latviešu valodā uz 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku. Viens
līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja.

XIII. Pušu juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti

Pasūtītājs: Piegādātājs:
Balvu novada pašvaldības aģentūra SIA “Gotika Auto"
„SAN-TEX”
ReģNr. 90001663120 Reģ.Nr.400031651l8
Bērzpils iela 56, Balvi, LV - 4501 Mūkusalas ielā 31, Rīga, LV-1004
AS „Citadele Banka' AS Swedbank

Konta Nr.LV69HABA055 l 012529235
Kods: HABALVZZ

Konta X00066847600l5
Koģsz/PÄRXLVR
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