
IEPIRKUMA LīGUMS NR.3.33-2/8
Par degvielas iegādi

Daugavpils novada 2018. gada Il. jūnijā

Salienas pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts,
Daugavpils novads, LV 5469, reģistrācijas Nr. 90000073535, turpmāk teksta PASOTīT ĀJS,
pagasta pārvaldes vadītāja Rišarda Jerrnaļonoka personā, no vienas puses, un

SIA "INGRID A", juridiskā adrese Vaļņu iela 2, Daugavpils, LV-5401,
reģ.Nr.LV41503003476, turpmāk tekstā IZPILDITĀJS, valdes priekšsēdētāja Aleksandra
Grahovska personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā PUSES noslēdza
šo Līgumu, , par sekojošo:

1. Līguma priekšmets un izpildes vieta

1.1. IZPILDIT AJS pārdod un PASŪTīT ĀJS pērk benzīnu Ai95E un dīzeļdegvielu saskaņā ar
iepirkuma "Degvielas iegāde" (identifikācijas Nr. "SPP 2018/2") rezultātiem (5. pielikums).

1.2. Degvielas cena noteikta saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu par kopējo summu EUR 19172,40
(deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit divi euro četrdesmit centi) un 21 % EUR 4026,20
(četri tūkstoši divdesmit seši euro divdesmit centi). Kopēja Līguma summa EUR 23198,60
(divdesmit trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro sešdesmit centi). Paredzamais degvielas
iegādes apjoms: benzīns Ai 95E 4000 litri, dīzeļdegviela 18000 litri.

1.3. Degvielu PASŪTīT ĀJS saņem pret IZPILDīT ĀJA izsniegtiem bezskaidras naudas norēķinu
kredītkartēm (tāIāk tekstā - kredītkartes) IZPILDīT ĀJA 4. pielikumā norādītajās degvielas
uzpildes stacijās.

1.4. IZPILDīTĀJS nodrošina, ka PASOTĪTĀJS var iegādāties degvielu IZPILDīTĀJA
piedāvājumā norādītajās degvielas uzpildes stacijās 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī,
izmantojot kredītkartes.

2. Līguma spēkā esamība

2.1. Šis Līgums ir spēkā no 2018.gada 01.jūlija un darbojas līdz 2019.gada 30.jūnijam.

2.2. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
PASŪTīTĀJA, otrs - pie IZPILDīTĀJA. Abiem eksemplāriem ir vienādsjuridisks spēks.

3. Degvielas saņemšana un norēķinu kārtība.
3.1. PASŪTīT ĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas paziņo
IZPILDIT ĀJAM nepieciešamo karšu skaitu.
3.2. IZPILDīTĀJS 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc karšu skaita saņemšanas izsniedz
PASŪTīTĀJAM kartes un karsu lietošanas noteikumus.
3.3. IZPILDīT ĀJS rakstiski informē PASŪTĪT ĀJU par pārmaiņām karšu lietošanas noteikumos ne
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to spēkā stāšanās.
3.4. IZPILDīTĀJS līdz kārtējā mēneša 5 (piektajam) datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM
pārskatu par iepriekšējā mēnesī PASŪTīT ĀJA iegādāto degvielu un atbilstošu rēķinu.

3.5. Maksu par iegādāto degvielu nosaka atbilstoši degvielas uzpildes stacijā publiski noteiktajai
cenai degvielas saņemšanas brīdī, ievērojot atlaidi saskaņā ar IZPILDīT ĀJA piedāvājumu.



3.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par iepriekšējā mēnesī iegādāto degvielu 10
(desmit) darba dienu laikā pēc 3.4. punktā minētā pārskata akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Visi
norēķini starp PUSĒM notiek euro.

3.7. Degvielas uzpildes stacijās PASŪTĪTĀJAM par katru degvielas uzpildīšanas gadījumu
IZPILDĪT ĀJA degvielas uzpildes stacija izsniedz izdruku - čeku, no kura salasāmā veidā var
noteikt izsniegšanas datumu, izsniegtās degvielas/dīzeļdegvielas veidu, daudzumu,
mazumtirdzniecības cenu, PVN, kopsummu, PASŪTĪTĀJA rekvizītus un IZPILDĪTĀJA rekvizītusun spiedogu.

4. Degvielas kvalitāte

4.1. Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, jāatbilst izgatavotājas
izsniegtajam kvalitātes sertifikātam un, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām,
valsts sertifikācijas institūcijas izsniegtqjam atbilstības sertifikātam.

4.2. PASŪTĪT ĀJA pretenziju par degvielas, dīzeļdegvielas kvalitāti izteikšanas gadijumā
PASŪTĪTĀJS kopā ar IZPILDĪTĀJA pārstāvi, attiecīgās degvielas uzpildes stacijas, kur tika
iegādāta degviela, pārvaldnieku 24 (divdesmit četru) stundu laikā no degvielas iegādes brīža noņem
konkrētās degvielas paraugu, kurš tiek noplombēts un apzīmogots ar IZPILDĪTĀJA un
PASŪTĪTĀJA zīmogu. Attiecīgo degvielas paraugu PASŪTĪTĀJS nodod, savstarpēji vienojoties
ar IZPILDĪT ĀJU, laboratorijas anaIīzei. Parauga noņemšanas fakta fiksēšanai PASŪTĪT ĀJS un
IZPILDĪTĀJS sastāda un paraksta aktu, kurā ari norāda laboratoriju, kura veiks degvielas kvalitātesana līzi.

4.3. Negatīvu degvielas, dīzejdegvielas kvalitātes analīzes rezultātu gadījumā IZPILDīT ĀJS
atlīdzina PASŪTĪT ĀJAM visus zaudējumus, kas tam radušies nekvalitatīvas degvielas
izmantošanas rezultātā (transporta lidzeklu remonts, detaļu nomaiņa, ekspertīzes izdevumi u.c.), 10
(desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas un to pamatojošo dokumentu saņemšanas un aktasastādīšanas dienas.

5. Pušu atbildība

5.1. Ja IZPILDĪTĀJS vismaz vienu reizi dienā nenodrošina PASŪTĪTĀJAM iespēju iegādāties
degvielu vismaz viena IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (1. pielikums) minētajā degvielas uzpildes
stacijā Daugavpils pilsētā, IZPILDĪTAJS maksa PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 30,00
(trīsdesmit euro) apmērā par katru šādu kalendāro dienu.

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDITĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā
noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem.

5.3. Par IZPILDITAJA rēķina apmaksas aizkavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
kavējuma naudu 0,1% (viena desmitdaja procenta) apmēra no rēķina summas par katru nokavēto
kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas.

5.4. PUSES neatbild par saistību nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi nepārvaramas varas dēļ, tas ir
tādu apstākļu dēļ, kurus PUSES nevarēja paredzēt un kuru novēršana nebija no tam atkarīga. Lai
atbrīvotos no atbildības, par šādiem apstākļiem ir nekavējoši jāinformē otra PUSE.

6. Pārējie noteikumi

6.1. Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus PUSES noformē abpusēji parakstītu rakstiskudokumentu veidā.



6.2. Jebkura PUSE ir tiesīga izbeigt šo līgumu, brīdinot par to otru PUSI vienu mēnesi iepriekš, bet
ja otra PUSE nepilda savas saistības - 10 dienas iepriekš.

6.3. Visas domstarpības sakarā ar šo līgumu PUSES noregulē savstarpēju pārrunu ceļā vai LR tiesā,
vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros - pa vienam katrai PUSEI.

PUŠU rekvizīti :

P ASÜTīT ĀJS:
Salienas pagasta pārvalde
Centrāles ielā 24, Salienā, Salienas pagastā,
Daugavpils novadā, LV 5469
Reģ.Nr. 90000073535
SEB banka
Konts LV70 UNLA 0005 0111 3031 9
Kods UNLAL V2X

IZPILDīT ĀJS:
SIA "INGRID A"
Vaļņu iela 2, Daugavpils, LV -5401

Reģistrācijas Nr.LV41503003476
SEB banka
LV34 UNLA0005003467773
UNLASLV2X

Salienas pagasta pārvaldes
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4. pielikums
Iepirkuma "Degvielas iegāde' nolikumam
Iepirkuma identifikācijas numurs SPP 2018/2

TEHNISKAIS PIEDĀ VĀJUMS
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i Parametrs Minimālās prasības [ Pretendenta piedāvātās
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I iespējas
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Ar šo I11ēSapstiprinām un garantčjam sniegto zinu patiesumu un precizitāti.

Paraksta Pretendenta vaditājs vai vaditāja pilnvarota persona:

SIA "fNGRID A"
Pretendenta nosaukums

Aleksandrs Grahovskis valdes priekšsēdētājs
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.C' Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

5. pielikums
Iepirkuma "Degvielas iegāde" nolikumam
Iepirkuma identifikācijas numurs SPP 2018/2
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Kopējā piedāvājuma cena* (bez 21 % PVN) 19172.40

21% PVN 4026.20

Kopeja piedāvājuma cena EUR * (ieskaitot 21 % PVN 23198.60
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lnforrnācija par degvielas mazumiirdzniecības cenu EUR (iepirkuma izsludināšanas diena
DLS Daugavpils pilsēiā ir pieejama (interneta portāls vai citi avoti) valdes prickšsčdētāja rīkojurns.

:\r šo. SIA"INGRID A"garantē Iepirkuma līguma noslēgšanu, kas paredz degvielas
mazumtirdzniecības cenu vienam litrarn degvielas (DUS) pirkuma diena, picmērojot atlaidi, 0,0413
euro ceruus benzīnarn bez PVN un 0,0661 euro centi dīzeļdegvielai bez PVN, kas ir nernainīga visu
liguma darbības laiku

Dokumenta, kas apliecina degvielas mazumurdzniecības cenu iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā.
kopija uz
l_ļQQ,

Aphecinārn, ka Pasūtīrājam ir tiesības pec nepieciešamības iegādāties degvielu vajadzīgajā apjomā,
nerzmaruojot visu plānoto iepirkuma līgurna SUIl1IllU.

:\1' ::;0 mēs apstiprinārn un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāii.
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