
IEPIRKUMA LīGUMS NR. 3. 53.J,--oJ./
Par degvielas iegādi

Daugavpils novada
Sal ienas pagastā

2019. gada 10.jūnijā

Salienas pagasta pārvalde (juridiskā adrese: Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts,
Daugavpils novads, LV 5469, reģistrācijas Nr. 90000073535) turpmāk tekstā PASŪTfT ĀJS,
pagasta pārvaldes vadītāja Rišarda Jermaļonoka personā, kurš darbojas uz nolikuma pamata, no
vienas puses, un

AS "VIADA Baltija" (juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV -1046, reģistrācijas
Nr.40103867145), turpmāk tekstā IZPILDīTĀJS, VQt~..s kc.euf4. "yBIZI,/k.~ StZj'ļl/u.s
________ _l.ersonā, kas darbojas saskanā ar .!7~./~-;;·~Ut , no otras
puses, abas kopā PUSES, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets un izpildes vieta

1.1. lZPlLDĪTĀJS pārdod un PASŪTĪTĀJS pērk benzīnu Ai95E un dīzeļdegvielu saskaņā ar
iepirkuma "Degvielas iegāde" (identifikācijas Nr. "SPP 2019/2") rezultātiern (1. pielikums).

1.2. Degvielas cena noteikta saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu par kopējo summu EUR 20702.00
(divdesmit tūkstoši septiņi simti divi euro 00 centi) un 21 % EUR 4347,42 (četri tūkstoši trīs simti
četrdesmit septiņi euro 42 centi). Kopēja Līguma summa EUR 25049,42 (divdesmit pieci tūkstoši
četrdesmit deviņi euro 42 centi). Paredzama is degvielas iegādes apjoms: benzīns Ai 95E 4000 litri,
dīzeļdegviela 18000 litri.

1.3. Degvielu PASŪTTTĀJS sanem pret IZPILDīTĀJA izsniegtārn bezskaidras naudas norēķinu
kredītkartēm (tālāk tekstā - kredītkartes) lZPILDīTĀJA piedāvājumā norādītajās degvielas
uzpildes stacijās.

1.4. IZPl LDĪT ĀJS nodrošina, ka PASŪTĪT ĀJS var iegādāties degvielu IZPILDīT ĀJA
piedāvājurnā norādītajās degvielas uzpildes stacijās 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī,
izmantojot kredītkartes.

2. Līguma spēkā esamība

2.1. Šis Līgums ir spēkā no 2019.gada 0 I.jūlija un darbojas lidz 2020.gada 30.jūnijam.

2.2. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksernplāros, no kuriem viens gIabājas pie
PASŪTTTĀJA, otrs - pie lZPILDīTĀJA. Abiem eksemplāriern ir vienādsjuridisks spēks.

~3. Degvielas saņernšana lin norēķinu kārtība.
3.1. PASŪTīT ĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Ilguma abpusējas parakstīšanas paziņo
IZPl LDīT ĀJAM nepieciešamo karšu skaitu.
3.2. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc karšu skaita saņernšanas izsniedz
PASŪTīT ĀJAM kartes un karšu lietošanas noteikumus.
3.3. rZPILDīTĀ.JS rakstiski informē PASŪTīTĀJU par pārrnaiņām karšu lietošanas noteikumos ne
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to spēkā stāšanās.
3.4. IZPILD1T ĀJS Iīdz kārtējā rnēneša 5 (piektajam) datumam sagatavo PASÜTīT ĀJAM
pārskatu par iepriekšējā mēnesī PASŪTĪTĀJA iegādāto degvielu. kas ir pieejams mājas lapā
http://cards. viada.1 v.

3.5. Maksu par iegādāto degvielu nosaka atbilstoši degvielas uzpildes stacijā publiski noteiktajai
cenai degvielas saņernšanas brīdī, ievērojet atlaidi saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 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 PUSE:M notiek euro.



3.7. Degvielas uzpildes stacijās PASŪTīTĀJAM par katru degvielas uzpildīšanas gadījumu
IZPl LDīT ĀJA degvielas uzpildes stacija izsniedz izdruku - čeku, no kura salasāmā veidā var
noteikt izsniegšanas datumu, izsniegtās degvielas/dīze!degvielas veidu, daudzumu,
mazumtirdzniecības cenu, PVN, kopsummu, PASŪTīTĀJA rekvizītus un IZPILDīTĀJA rekvizītus
un spiedogu.

4. Degvielas kvalitāte

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

4.2. PASŪTīTĀJA pretenziju par degvielas, dīze!degvielas kvalitāti izteikšanas gadījumā
PASŪTīTĀJS kopā ar IZPILDTTĀ.JA 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 noplornbērs un upzīmogors ar IZPILDīTĀJA un
PASŪTĪTĀJA zīmogu. Attiecīgo degvielas paraugu PASŪTīTĀJS nodod, savstarpēji vienojoties
ar IZPILDīTĀJU, laboratorijas analīzei, Parauga noņernšanas fakta fiksēšanai PASŪTĪTĀJS un
lZPlLDīTĀJS sastāda un paraksta aktu, kurā arī norāda laboratoriju. kura veiks degvielas kvalitātesanalīzi.

4.3. Negatīvu degvielas, dīze!degvielas kvalirātes analīzes rezultātu gadījumā IZPILDĪTĀJS
atlīdzina PASŪTTT ĀJ AM visus zaudēj um us, kas tam rad uš ies nekval itatīvas degvielas
izmantošanas rezultātā (transporta līdzekļu remonts, detaļu nomaina, ekspertīzes izdevumi u.c.), 10
(desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas un to pamatojošo dokumentu saņernšanas un akta
sastādīŠanas dienas.

5. Pušu atbiIdība

5.1. Ja IZPILDīTĀJS vismaz vienu reizi dienā nenodrošina PASŪTīTĀJAM iespēju iegādāties
degvielu vismaz viena IZPILDTTĀ.JA piedāvājull1ā (1. pielikums) minētajā degvielas uzpildes
stacijā Daugavpils pilsētā, IZPILDīTAJS maksa PASŪTĪTĀJAM Iīgumsodu EUR 30,00
(trīsdcsmit euro) apmērā par katru šādu kalenelāro dienu.

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDīTĀJA rnaksājamo Iīgurnsodu no līgumā
noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājull1iem.

5.3. Par IZPILDīTAJA rēķina apmaksas aizkavējumu PASŪTīTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
kavējuma naudu 0, 1% (viena desmiidaļa procenta) aprnēra no rēķina summas par katru nokavēto
kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no ka\ēlā maksājuma summas.

5.4. PUSES neatbi Iel par sa istību nesa v laicīgu izpi Ieli vai neizpi Id i nepārvaramas varas dē], tas ir
tādu apstāk]u dē], kurus PUSES nevarēja paredzēt un kuru novēršana nebija no tam atkarīga. Lai
atbrīvotos no atbildības, par šādiern apstākļiem ir nekavējoši jāinformē otra PUSE.

6. Pārčjie noteikumi

6.1. Visus šī Iīguma grozījumus un papilelinājumus PUSES noformē abpusēji parakstītu rakstisku
dokumentu veidā.

6.2. Jebkura PUSE ir tiesīga izbeigt šo ilgumu, brīdinot par to otru PL I \ ienu rnēnesi iepriekš, bet
ja otra PUSE nepilda savas saistības - 10 dienas iepriekš.

6.3. Visas domstarpības sakarā ar šo līgurnu PUSES noregulē sav tarpēju pārrunu ceļā vai Latvijas
R tiesā, vadoties no Latvijas Republ ikā spēkā esošaj iem normanvej iem aktiem.

6.4. Šis Iīgums sastādtts divos eksemplāros - pa vienam katrai PC EI.



PUŠU rekvizīti :

PASÜTīT ĀJS:
Salienas pagasta pārvalde
Centrāles ielā 24, Saliel1ā, Salienas pagaslā,
Daugavpils novadā, LV 5469
Reģ. Nr. 90000073535
SEB banka
Konts LV70 UNLA 0005 01 113031 9
Kods UNLAL V2X

Salienas pagasta pārvaldes
vadītājs Q L A.V

J, #IJJ?~ R.Jerma!onoks

lZPILDīTĀJS:
AS "VIADA Baltija"
Alīses iela 3, Riga, LV-1046

Reģ.Nr.40 103867145
AS Swedbanka
Konts LV84HABA055 1039841158
Kods HABALV22
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Rīgā, 2019.gada 4.jūnijā
r. IZE/19/05-312

Salienas pagasta pārvaldei
Centrāles iela 24, Saliena, SaIienas pag., Daugavpils nov., LV-5469

Iepirkumam"Degvielas iegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām"
Identifikācijas numurs: SPP 2019/2

FINANŠU PlEDĀ VĀJUMS

Viembas
Preces Vienas

Vienas vienības cenas Kopsumma ar Kopsumma arnosaukums vienības cena
cena ar PVN* atlaide atlaidi bez atlaidi arbez PVN*

EUR/bez PVN* PVN*PVNBenzms
Ai 95E 4000 litri 1,078 1,304 0,083 3 980,00 4815,80il _g_ada'!Piomsl ,

Dlze!degviela
18000 litri (1 1,012 1,224 0,083 16722,00 20233,62_gada '!Piomsl

Kopeja _piedavqj_umacena* __(bez21% PVNl
20702,00

21% PVN 4347,42KO___Q§ā _lJiedāvājuma cena EUR *__(ieskaitot21% PVN
25049,42

* Cenas norādītas iepirkuma DUS DaugavpiIī 31.05.2019.

Informācija par degvielas mazumtirdzniecības cenu EUR (iepirkuma izsludināšanas
dienā DUS Daugavpils pilsētā ir pieejama ir pieejama sūtot rakstisku pieprasījumu uz e-pasta
adresi s.zelcane((v,viadabalti ja.l v. Pretendents AS VIADA Baltija sagatavos un nosūtīs
elektroniskās kases lentas čeka kopiju.

Ar šo, AS VIADA Baltija garantē Iepirkuma Iīguma noslēgšanu, kas paredz degvielas
mazumtirdzniecības cenu vienam litram degvielas (DUS) pirkuma dienā, piemērojot atlaidi
0,

1
00 EURJlitrā ar PVN euro centos, kas ir nemainīga visu līgurna darbības laiku.

1. Dokumenta, kas apliecina degvielas mazumtirdzniecības cenu iepirkuma procedūras
izsludināšanas dienā, kopija uz ,n lpp.

Degvielas cena ir Pretendenta AS VIADA Baltija degvielas uzpildes stacijās spēkā esosa
mazumtirdzniecības cena, kas svārstās atbilstoši degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgū un
citiem degvielas cenu ietekrnējošiem faktoriem.

Iegādājoties degvielu visās AS VIADA Baltija degvielas uzpildes stacijās izmantojot AS VIADA
Baltija izsniegtās norēķinu kartes, piedāvājam Jums fiksētas atlaides no esošās
mazumtirdzniecības cenas (visā Ilguma izpildes laikā):

Benzīnam- 0,100 EURJlitrā ar PVN
DīzeļdegvieIai - 0,100 EURJlitrā ar PVN

AS "VIADA Baltija"
AIīses iela 3, Rīga
lV-1046, latvija

TāIrunis (+ 3 71) 67475500
www.viada.lv Reg. Nr. 40103867145

PVN kods lV40103867145

http://www.viada.lv


;}VIADA
Pamatojoties uz Konkurences likuma 261.panta, Komerclikuma 19.panta, Informācijas atklātības
likuma 7.panta nosacījumiem, sakarā ar to, ka informācijas atklāšana varētu būtiski negatīvi
ietekmēt AS VIADA Baltija konkurētspēju konkrētajā degvielas tirgū, bet informācijas
nonākšana citu ieinteresētu personu rīcībā var radīt būtiskus zaudējumus, lūdzam AS VIADA
Baltija iesniegtajam komercpiedāvājuma saturam noteikt ierobežotas pieejamības statusu.

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Pretendenta nosaukums: AS VIADA Baltija

Vārds, uzvārds, amats: Nerijus Seilius
Valdes loceklis

Rīgā, 2019.gada 4.jūnijā

eiliu, I-~-

KOPUA PAREIZA
ļ' D asta pārvaldes

cfZ.;!c r/77~ rma/onoks

•

A5 "VIA DA Baltija"
AIīses iela 3, Rīga
LV-I046, Latvija

Tālrunis (+371) 67475500
www.viada.lv

Reģ. Nr. 40103867145
PVN kods LV40103867145

n·

http://www.viada.lv
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