IZRAKSTS NO

LĪGUMS PAR DEGVIELAS PIEGĀDI Nr. SRM-17-622-lī
Rīgā

2017. gada 2.oktobrī

SIA „Rīgas meži”, tekstā – Pasūtītājs, vienotais reģistrācijas numurs: 40003982628, tās
valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un
08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, no vienas puses un
SIA “Circle K Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40003064094, tās pilnvarotās personas
Dace Rukmanes personā, kas darbojas uz 01.01.2017. Speciālpilnvaras pamata, turpmāk
tekstā – Pārdevējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk – Puses,
Pamatojoties uz atklāta konkursa „Degvielas piegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām”
Nr.SIA-RM-2017/37, (turpmāk – Iepirkums) rezultātu, noslēdz savā starpā šādu
līgumu (turpmāk – Līgums):
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.
Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod un Pasūtītājs pērk 80 degvielas uzpildes stacijās Latvijas
Republikas teritorijā (turpmāk tekstā – DUS), izmantojot pārdevēja derīgas
degvielas Kredītkartes (turpmāk tekstā – Karte), degvielu (turpmāk tekstā –
Prece), kas atbilst tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.
Par derīgu uzskatāma Karte, kura atbilst Pārdevēja izdoto karšu
raksturlielumiem un kuras tekošajā kontā (turpmāk tekstā – Konts) ir piešķirts
kredīts, kas nepieciešams un pietiekams Pasūtītāja izvēlēto Preču cenu
samaksai.
Plānotā līgumcena līguma darbības laikā ir EUR 840`372,40 un PVN 21%
EUR 176`478,20. Līguma darbības laikā plānotā līgumcena var tikt mainīta,
ņemot vērā Pārdevēja mazumtirdzniecības cenas izmaiņas DUS.
Pārdevējs Līguma darbības laikā Pasūtītājam sniedz sekojošu atlaidi
degvielas iegādei no mazumtirdzniecības cenas:
E95
7,4%
E98
7,1%
Dīzeļdegviela
8,2%
Autogāze
10,3%
no viena litra cenas, neskaitot PVN.
Rēķinu apmaksas termiņš - 21 diena no rēķina iesniegšanas dienas.

2.
Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Pārdevējs konkursā iesniegtā piedāvājumā noteiktajā termiņā bez maksas
izgatavo un izsniedz Pasūtītājam tā pasūtītās Kartes. Plānotais kredītkaršu
daudzums 50 gab, kas nepieciešamības gadījumā var tikt palielināts.
Kredītkaršu izgatavošana, nekvalitatīvas, bojātas vai nozaudētas kredītkartes
atjaunošana tiek nodrošināta bez maksas. Kredītkaršu izgatavošanas termiņš
tiek noteikts 5 darba dienas laikā no līguma parakstīšanas un reģistrācijas
SIA „Rīgas meži” vai no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas uz Pretendenta
norādīto elektronisko adresi.
2.2. Pasūtītājs apņemas sniegt Pārdevējam nepieciešamo informāciju Karšu
izgatavošanai un turpmākai lietošanai.
2.3. Pasūtītājs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu
izmantošanu.
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2.4. PUSES vienojas, ka saskaņā ar Līgumu sagatavotie rēķini, ikmēneša Kartes
Konta pārskati par Konta naudas līdzekļu kustību tiek sagatavoti elektroniski
un derīgi bez paraksta, ja tie nosūtīti no un/vai uz šādām PUŠU elektroniskā
pasta adresēm:
2.4.1.
Pārdevēja elektroniskā pasta adrese: (info@rekini.lv) lietojamo
adresi);
2.4.2.
Pasūtītāja elektroniskā pasta adrese: (rekini.citi@rigasmezi.lv un
maris.aleksandrovics@riga.lv).
2.5. Puses vienojas, ka sagatavojot rēķinu vai citu vienpusēji sagatavojamu un
parakstāmu dokumentu, tā sagatavotājs dokumentā iekļauj norādi “Dokuments sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta” un PDF formātā
nosūta Pasūtītājam.
2.6. Puses apliecina, ka Līgumā norādītās to elektroniskā pasta adreses tiek
regulāri kontrolētas un atrodas pušu pārziņā.
2.7. Puses vienojas, ka dokuments, kas elektroniski nosūtīts uz Pušu elektroniskā
pasta adresēm, tiek uzskatīts par piegādātu adresātam, neatkarīgi no sūtījuma
atvēršanas laika, 1 (vienas) darbdienas laikā pēc nosūtīšanas.
2.8. Mēneša sākumā Pārdevējs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Kartes Konta
pārskatu par Konta naudas līdzekļu kustību un Rēķinu, kurš jāapmaksā
Līguma 1.5.punktā noteiktajā termiņā.
2.9. Pārdevējs, izgatavojot Pasūtītājam Karti, atver Kartes kontu, uz kuru
Pasūtītājs Kartes darbības laikā var pārskaitīt nepieciešamo naudas summu.
2.10. Pasūtītājs var nodot Kartes lietot trešajām personām un ir materiāli atbildīgs
par trešo personu izdevumiem visu Līguma darbības laiku, izņemot Līgumā
minētajos gadījumos.
2.11. Pārdevējs nodrošina elektronisko pieeju Pasūtītāja kontam, lai Pasūtītājam
būtu pārlūkojama informācija par sava konta stāvokli, ar kredītkartēm
veiktajām operācijām, pirkumiem, maksājumiem.
2.12.
Pārdevējs nodrošina diennakts klientu apkalpošanas servisu (ieskaitot
iespēju bloķēt kartes), veicot saziņu tālrunis: 80009005, e-pasta adrese:
lvcards@circlekeurope.com.
2.13. Pārdevējs nodrošina Pasūtītājam iespēju ar kredītkarti norēķināties par
iepildīto degvielu, iegādāties Autoceļu lietošanas nodevu (vinjeti), dažādas
autopreces (vējstiklu mazgāšanas šķidrums, dzesēšanas šķidrums, eļļa,
drošinātāji u.c.).
3.
Preču kvalitāte
3.1. Precei, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst
izgatavotājrūpnīcas izsniegtajam kvalitātes sertifikātam un/vai Latvijas
Republikas standarta prasībām, ievērojot iepirkuma Tehniskās specifikācijas
noteikumus, tai skaitā degvielai jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajām degvielas kvalitātes prasībām (apliecina Latvijas
Republikas sertifikācijas institūcijas izsniegts atbilstības sertifikāts).
3.2. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Pārdevējam rakstveidā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pārdevējs atlīdzina
Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kuri radušies nekvalitatīvas
Preces lietošanas rezultātā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
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3.3. Ja Pārdevējs Pasūtītāja iesniegto pretenziju par Preces kvalitāti neatzīst,
jebkura no Pusēm atzinuma sniegšanai par Preces kvalitāti var pieaicināt
ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Preces
faktu, Pārdevējs sedz Pasūtītāja tiešos un netiešos zaudējumus, kuri radušies
Pasūtītājam sakarā ar nekvalitatīvu Preci, kā arī ar eksperta darbību saistītos
izdevumus.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.
Pušu atbildība
Puses nes pilnu atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi.
Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai
pusei, atlīdzina tos Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteiktos termiņu, tās maksā līgumsodu 0.2 %
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu,
15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Piegādātāja rēķina iesniegšanas
dienas, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma kopsummas bez PVN.
Ja Pārdevējs veicis kvalitātes prasībām neatbilstošas Preces piegādi, par ko ir
saņemts eksperta atzinums, tad par katru šādu gadījumu maksā Pasūtītājam
līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās piegādes
summas bez PVN, maksājumu veicot 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā
no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas.
Pasūtītājam ir tiesības piemērot vienpusēju ieskaitu. Pasūtītājam ieskaita
kārtībā ir tiesības bez īpaša paziņojuma Pārdevējam samazināt samaksājamo
naudas summu par saņemtajām piegādēm tādā apmērā, kāda ir Līgumā
noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa.
Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā
uzņemto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
5.
Kartes nozaudēšana
Ja Karte tiek pazaudēta vai prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā, par
to nekavējoties jāziņo Pārdevējam - SIA „Circle K Latvia” Klientu serviss,
rakstiskā veidā pa e-pastu lvcards@circlekeurope.com un mutiski pa tālruni
80009005.

6.
Pretenzijas un to izskatīšanas kārtība
6.1. Pretenzijas par varbūtējām kļūdām Atskaitē Pārdevējs pieņem rakstiski un 60
dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Atskaiti.
6.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegumu, Pārdevējs veic pārbaudi, par kuras
rezultātiem iesniedz Pasūtītājam izvērstu Konta izrakstu 10 dienu laikā pēc
Pasūtītāja iesnieguma saņemšanas.
6.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses
risina sarunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, strīdi tiek risināti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.
Kartes un Līguma darbības laiks
7.1. Kartes derīguma termiņš ir norādīts uz katras kartes. Karte tiek atjaunota
automātiski, ja tā ir bijusi aktīva (klients to ir lietojis) pēdējo mēnesi pirms
derīguma termiņa beigām.
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7.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, un tas ir spēkā 24 mēnešus no
noslēgšanas brīža vai līdz Līguma 1.3.punktā norādītās līgumsummas apjoma
izlietošanai.
7.3. Jebkura Puse var vienpusēji atkāpties no Līguma neatlīdzinot zaudējumus, ja
rakstiski otra puse tiek informēta ne vēlāk 60 dienas iepriekš. Pasūtītājam
Līguma pārtraukšanas dienā ir jāatdod Kartes Pārdevējam un Pārdevējs
atgriež atpakaļ Kartē esošo neizlietoto summu Kartes nodošanas dienā.
7.4. Līgums ir saistošs Pusēm un trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu
tiesības un pienākumus.
8.
Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto
saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas
vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.
Šeit pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, elektropadeves bojājumi,
blokāde, kara darbība, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai
aizliegumi u.c. ārkārtēji, Pušu kontrolei nepakļauti apstākļi.
8.2. Puse, kura atsaucas uz iepriekšminētajiem apstākļiem, trīs dienu laikā nosūta
paziņojumu otrai Pusei un rakstveidā vienojas par Līguma noteikumu tālāko
izpildi, kā arī par saistību izpildei nepieciešamo pagarinājumu. Tāpat arī
vienai Pusei jāziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu
darbības beigām, pamatojoties uz ko Puses vienojas par turpmāko rīcību.
8.3. 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.
8.4. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu
iespējamos zaudējumus otrai Pusei.
8.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā trīs mēnešus, Līguma darbība
tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu.
8.6. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem
atsaucas.
9.
Noslēguma noteikumi
9.1. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti
vispirms pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam
kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā, strīds tiek izšķirts Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas republikas tiesā.
9.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu
pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa
numuri, elektroniskā pasta adrese u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo
par to otrai Pusei.
9.4. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski
latviešu valodā šajā Līgumā norādītajā Pasūtītāja adresē: juridiskā adrese
Ostas prospekts 11, Rīga vai biroja adrese Jūrmalas gatve 78D, Rīga, un
Pārdevēja adresē: Duntes iela 6, Rīga.
9.5. Kontaktpersona no Pasūtītāja Puses ir Saimniecības nodaļas vadītājs Māris
Aleksandrovičs, telefons +371 29215534. Fakss: +371 67037207, e pasts –
maris.aleksandrovics@riga.lv.
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9.6. Kontaktpersona no Pārdevēja Puses Dace Rukmane, telefons
+37129333803., e pasts –dace.rukmane@circlekeurope.com
9.7. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudē spēkā esamību, tas
neietekmē citus Līguma noteikumus un pārējie noteikumi paliek spēkā.
9.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrai no Pusēm tiek nodots 1
(viens) Līguma eksemplārs un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Pārdevējs:
SIA “Circle K Latvia”
SIA „Rīgas meži”
Duntes iela 6, Rīga, LV 1013
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Reģ.Nr.40003064094
Rīga, LV 1034
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D,
Konts LV59NDEA0000080362535
Rīga, LV 1029
Reģ.Nr.40003982628
Banka: AS Citadele
Konts LV15PARX0005508860001
D.Rukmane

A.Tauriņš
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