IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 2018/1050_CA
Par degvielas iegādi
Rīgā
2018.gada 25.septembrī
ZM Valsts meža dienests, reģ.Nr.90000057795, tā ģenerāldirektora Anda Krēsliņa personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Valsts meža dienesta likumu un Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija
noteikumiem Nr.449 ”Valsts meža dienesta nolikums”, turpmāk – Pircējs, no vienas puses, un
SIA “Circle K Latvia”, reģ.Nr.40003064094, tās <pilnvarotās personas amats, vārds,
uzvārds> personā, kurš darbojas uz <pārstāvības tiesības apliecinošā dokumenta nosaukums> pamata,
turpmāk – Pārdevējs, no otras puses,
turpmāk abi kopā – Puse/Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Degvielas iegāde Valsts
meža dienesta vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. VMD 2018/10) (turpmāk – Konkurss)
rezultātiem un SIA “Circle K Latvia” iesniegto piedāvājumu, bez maldības, viltus un spaidiem,
noslēdz šāda satura līgumu par turpmāk norādīto (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk neetilētu degvielu ar oktānskaitli 95 (95E) un dīzeļdegvielu
(turpmāk – Degviela), Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS), lietojot Pārdevēja
derīgas degvielas kredītkartes (turpmāk – Karte), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, tehnisko un
finanšu piedāvājumu (1.pielikums). Norādītais degvielas apmērs ir aptuvens.
1.2. Līguma aptuvenais degvielas apjoms:
1.2.1. Dīzeļdegviela – 305600 litru;
1.2.2. Benzīns ar oktānskaitli 95 – 15000 litru.
1.3. Puses vienojas, ka Pārdevējs Pircējam sniedz šādas atlaides:
1.3.1. iepirkuma 27.daļā - degvielas iegādei no mazumtirdzniecības cenas: _____ EUR (______
euro ____ euro centi) no viena litra cenas bez PVN;
1.3.2. autopiederumu iegādei: ______ %. (Iepirkuma 27.daļā)
2. Līguma summa un apmaksas kārtība
2.1. Paredzamā (aptuvenā) līguma cena ir EUR 288873,80 (divi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši
astoņi simti septiņdesmit trīs euro 80 euro centi), bez PVN. Kopējā iepirkuma līguma summa par
visām iepirkuma 27 daļām (iepirkumu identifikācijas Nr. VMD 2018/10; VMD 2018/11) ir EUR
3801163 (trīs miljoni astoņi simti viens tūkstotis viens simts sešdesmit trīs euro 00 euro centi),
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.2. Cena degvielas iegādei tiek noteikta saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu Pārdevēja
degvielas uzpildes stacijā dienā, kad Pircējs iegādājas degvielu, piemērojot Līguma 2.3.punktā
noteikto atlaidi no viena litra mazumtirdzniecības cenas.
2.3. Pircējam tiek piešķirta atlaide: ____________, no mazumtirdzniecības cenas uz degvielas iegādes
brīdi degvielas uzpildes stacijās, kura paliek nemainīga visā Līguma darbības laikā.
2.4. Pircējs apņemas veikt apmaksu saskaņā ar kredītkaršu (turpmāk – Kartes) lietošanas noteikumiem
(2.pielikums).
2.5. Pircējam ir tiesības nepirkt degvielu Līgumā norādītajā apjomā.
2.6. Pārdevējs līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz Pircējam iepriekšējā mēneša Kartes
konta pārskatu par Konta naudas līdzekļu izlietojumu (turpmāk – Atskaite) un rēķinu. Atskaiti un
rēķinu Pārdevējs nosūta elektroniski uz Pircēja e-pasta adresi: maksajumi@vmd.gov.lv .
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2.7. Pretenzijas par konstatētajām kļūdām Atskaitē un rēķinos Pircējs var iesniegt Pārdevējam
rakstiski 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Atskaites vai rēķina saņemšanas dienas. Pārdevējam jāveic
pārbaude un jāiesniedz Pircējam detalizētu Konta izrakstu 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas.
2.8. Pircējs par saņemto degvielu norēķinus veic vienu reizi mēnesī 15 (piecpadsmit) dienu laikā no
Atskaites un rēķina saņemšanas dienas.
2.9. Samaksu Pircējs veic ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā. Par samaksas dienu uzskatāma
diena, kurā Pircējs veicis bankas pārskaitījumu.
3. Pušu saistības
3.1. Pārdevējs apņemas:
3.1.1. izsniegt Pircējam pēc nepieciešamības, kartes degvielas iegādei un apkalpot Pircēju
jebkurā SIA “Circle K Latvia” degvielas uzpildes stacijā Latvijas Republikas teritorijā;
3.1.2. pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas piecu
darba dienu laikā izgatavot un izsniegt Pircējam pasūtītās Kartes.
3.1.3. izgatavojot Pircējam Karti, atvērt Kartes Kontu;
3.1.4. Pārdevējs nodrošina Pircējam iespēju iegādāties degvielu Pārdevēja degvielas uzpildes
stacijās laikos, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā
(1.pielikums), izmantojot Karti.
3.2. Pircējs apņemas:
3.2.1. veikt apmaksu saskaņā ar kredītkaršu lietošanas noteikumiem;
3.2.2. pasūtot Pārdevējam Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapu, norādot kartes
izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju;
3.2.3. apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu lietošanu;
3.3. Pircējam ir tiesības nodot Kartes lietošanā trešajām personām (Pircēja darbiniekiem) un Pircējs
ir atbildīgs par trešo personu izdevumiem saistībā ar Kartes lietošanu, izņemot Līguma 5.punktā
un 8.punktā minētajos gadījumos.
3.4. Ja Līguma darbības laikā Pircējam rodas nepieciešamība pēc papildus degvielas kredītkartēm,
Pārdevējs tās izgatavo un izsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā bez maksas.
3.5. Pārdevējs nodrošina degvielas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un izsniegtajam degvielas atbilstības sertifikātam. Pārdevējs sedz Pircējam
visus pierādītos zaudējumus, kas saistīti ar degvielas neatbilstību kvalitātei.
3.6. Pārdevējs nodrošina Karšu lietošanas iespēju ierobežošanu degvielas iegādei.
3.7. Gadījumā, ja pēc Karšu piegādes vai Līguma izpildes gaitā Pircējs konstatē bojātu Karti vai Karte
tiek nozaudēta, Pārdevējs bez maksas to apmaina pret jaunu Karti piecu darba dienu laikā no
Pircēja rakstiska pieteikuma saņemšanas dienas.
3.8. Pārdevējs ir atbildīgs par pārdotās degvielas kvalitāti.
3.9. Ja Karte tiek pazaudēta vai prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā, Pircējam par to
nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam rakstveidā uz e-pastu:____________ vai pa tālruni:
______________.
3.10. Pārdevējs pēc Līguma 3.9.punktā norādītā Pircēja paziņojuma saņemšanas apņemas
nekavējoties veikt Kartes bloķēšanu un/vai anulēšanu.
3.11. Pircējs neatbild par turpmākajiem darījumiem ar Karti, ja ir ievērota Līguma 3.10.punktā
noteiktā paziņošanas kārtība.
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4. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšanas kārtība
4.1.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, un tas ir spēkā līdz 2021.gada 31.oktobrim.
4.2. Puses var izbeigt Līgumu, brīdinot otru Pusi rakstveidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
Pusēm rakstiski vienojoties, šis termiņš var tikt mainīts.
4.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa vienu mēnesi iepriekš par to rakstiski
paziņojot otrai Pusei.
4.4. Pircējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
4.4.1. Pārdevējs nepilda savas Līgumā noteiktās saistības;
4.4.2. pret Pārdevēju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu
kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu un kas var novest Pārdevēju līdz bankrotam;
4.4.3. ir stājies spēkā spriedums par Pārdevēja pasludināšanu par maksātnespējīgu.
4.5. Ja Līguma darbības laikā Pircējs konstatē, ka Pārdevēja piedāvātā cena pārsniedz attiecīgās
degvielas tirgus vidējo cenu vairāk nekā par 10% (desmit procentiem), Pircējs ir tiesīgs vienpusēji
izbeigt Līgumu rakstiski paziņojot par to Pārdevējam vienu mēnesi iepriekš.
4.6. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes rezultātā, tiek risināti
sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, Pusēm ir tiesības griezties tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.7. Iepirkuma līguma papildinājumi vai grozījumi, tajā skaitā būtiski, ir veicami atbilstoši Publisko
iepirkuma likuma 61.pantā noteiktajam.
5. Nepārvarama vara
Ja kāda no Pusēm nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, ko izraisījusi
nepārvarama vara (dabas katastrofa, ugunsgrēks, plūdi, militāras akcijas, kari u.c.), kā arī valsts varas
vai pārvaldes institūciju lēmumi vai rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, saistību izpildes
termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos. Pusei, kurai
radušies šādi apstākļi, par to jāpaziņo otrai Pusei rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā.
6. Konfidencialitāte
6.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas
neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi saistīto dokumentu saturu, kā arī tehniska,
komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kā arī jebkuru
informāciju, kas attiecas uz Puses klientiem, kas kļuvusi pieejama līgumsaistību izpildes gaitā,
izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
6.2. Puses apņemas nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku puses.
6.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu.
6.4. Konfidencialitātes saistībai nav laika ierobežojuma, tai ir beztermiņa raksturs.
7. Datu aizsardzība
7.1. Pusēm ir tiesības izmantot no otras Puses iegūtos datus tikai ar mērķi nodrošināt šajā Līgumā
noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu
apstrādei un aizsardzībai.
7.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas saņemšanu no
attiecīgajiem datu subjektiem.
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7.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus,
izņemot gadījumus, kad tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
7.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām
personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē
par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
8. Pušu atbildība
8.1. Ja Pārdevējs pārdevis Pircējam nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu degvielu,
Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro 00 euro centi) par katru šādu
gadījumu un atlīdzina Pircējam radušos zaudējumus pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā
no Pircēja rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas.
8.2. Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo konkrēto iegādāto degvielu
pircējs paziņo Pārdevēja pārstāvim rakstveidā uz 9.5.punktā norādīto e-pastu trīs darba dienu
laikā pēc iegādātās degvielas dienas, uzaicinot Pārdevēju parakstīt divpusēju aktu par konstatēto
faktu. Pārdevēja pārstāvim 24 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāierodas parakstīt aktu.
Pārdevēja pārstāvja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības noformēt aktu bez Pārdevēja
piedalīšanās, pieaicinot neieinteresētu personu.
8.3. Pārdevējs par saviem līdzekļiem vienas darba dienas laikā no akta sastādīšanas dienas nodrošina
Pircējam iespēju nekvalitatīvās degvielas vietā saņemt kvalitatīvu degvielu.
8.4. Ja Pārdevējs nepiekrīt Līguma 8.2.punktā noteiktajā kārtībā noformētajā aktā norādītajam, Pusēm
ir tiesības veikt iegādātās degvielas pārbaudi, otras Puses vai neieinteresētās personas klātbūtnē
paņemot iegādātās degvielas paraugus un nekavējoties nosūtot tos sertificētai laboratorijai.
Laboratorijas pakalpojumu apmaksā Pārdevējs, izņemot gadījumus, kad laboratorijas pārbaude
veikta pēc Pircējs ierosinājuma un degvielas kvalitāte atzīta par atbilstošu noteiktajām standartu
prasībām.
8.5. Ja laboratorijas pārbaudē degvielas kvalitāte atzīta par neatbilstošu normatīvajos aktos
noteiktajām standartu prasībām, Pārdevējs par saviem līdzekļiem nomaina nekvalitatīvo degvielu
pret kvalitatīvu vienas darba dienas laikā pēc laboratorijas atzinuma saņemšanas dienas.
8.6. Ja degvielas iegāde aizkavējas Pārdevēja vainas dēļ un Pircējs nevar iegādāties degvielu kādā no
Pārdevēja degvielas uzpildes stacijām un Pārdevējs par to iepriekš nav informējis Pircēju,
Pārdevējs samaksā Pircējam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro 00 euro centi) par katru
šādu gadījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja rakstveida pretenzijas saņemšanas.
8.7. Ja Pārdevējs Līguma 3.1.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā neizsniedz Pircējam Kartes, Pārdevējs
desmit darba dienu laikā pēc Pircēja rakstveida pretenzijas saņemšanas samaksā līgumsodu EUR
30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi) apmērā par katru savlaicīgi neizsniegtu Karti.
8.8. Ja Pircējs nesamaksā par degvielu Līguma 2.8.punktā minētajā termiņā, Pircējs maksā līgumsodu
0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no nokavētās maksājuma summas, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pārdevēja rakstveida
pretenzijas saņemšanas.
8.9. Puses vienojas, ka pirms Pārdevējam pienākošās atlīdzības izmaksāšanas, Pircējam ir tiesības no
šiem maksājumiem ieturēt Pārdevējam aprēķinātos līgumsodus, iepriekš Pārdevējam nosūtot
attiecīgu rakstveida paziņojumu, kurā norādīts aprēķinātā un ieturētā līgumsoda pamatojums un
apmērs.
8.10. Puses ir mantiski atbildīgas par zaudējumiem, ko tās Līguma izpildes gaitā savas vainas vai
trešo personu vainas dēļ ir radījušas otrai Pusei.
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9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko
iepirkuma likuma 61.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma
grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61.panta otrās
daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti saskaņā
ar Publisko iepirkuma likuma 61.pantā noteikto.
9.2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste
notiek saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 62.pantā noteikto.
9.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši
Pušu tiesību un saistību pārņēmējam.
9.4. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumā noteikto, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas
abas Puses.
9.5. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu un kontaktpersonu
izmaiņām.
9.6. Kontaktpersona no Pircēja puses: <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa
numurs, e-pasta adrese>.
9.7. Kontaktpersona no Pārdevēja puses: <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa
numurs, e-pasta adrese>.
9.8. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas
pie Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku.
10. Pušu rekvizīti un paraksti:
PIRCĒJS:
ZM Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Reģ. Nr. 90000057795
Tālr: 67226600, fakss: 67211176
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV71TREL2160362011000

PĀRDEVĒJS:

Ģenerāldirektors

<Amata nosaukums>

_________(paraksts)___________ A.Krēsliņš

___________(paraksts)_________ V.Uzvārds

SIA “Circle K Latvia”
Duntes iela 6, Rīga, LV-1013
Reģ. Nr. ________________________
Tālr. __________, fakss ___________
Banka: _________________________
Kods: __________________________
Konts: __________________________

