Līgums
par degvielas iegādi Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas vajadzībām
Pircēja Nr. 17/1-14.2/ 42

Rīga, Jelgava

2017. gada 5. septembrī

Zemgales Plānošanas reģions, reģ. Nr. 90002182529, adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, turpmāk –
“Pircējs”, kuru, pamatojoties uz Pircēja nolikumu, pārstāv tā izpilddirektora pienākumu izpildītāja, administrācijas
vadītāja Santa Ozola, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NESTE LATVIJA”, reģ.Nr.40003132723, adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā,
LV-1004, turpmāk - “Pārdevējs”, kuru, pamatojoties uz komercpilnvaru Nr.PL02/2017 pārstāv tās Korporatīvo
klientu pārdošanas vadītājs Artūrs Oškājs un, pamatojoties uz pilnvaru Nr.PL29/2017 pārstāv tās Korporatīvo
klientu pārdošanas speciālists Mārtiņš Kauliņš, no otras puses,
saskaņā ar Pircēja veiktā iepirkuma ZPR2017/4 „Degvielas iegāde Zemgales plānošanas reģiona administrācijas
vajadzībām”, turpmāk - “Iepirkums”, rezultātiem,
ņemot vērā Iepirkuma nolikuma ar pielikumiem (turpmāk – Nolikums) nosacījumus, Pārdevēja piedāvājumu, t.sk.,
tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumā (turpmāk – Piedāvājums)
noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par tālāk sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. No līguma noslēgšanas dienas 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu periodā Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pēc
vajadzības pērk Iepirkuma nolikumā paredzēto nepieciešamo degvielu Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās
(turpmāk – DUS) Latvijas Republikas teritorijā, ar Pārdevēju saistītā uzņēmuma – UAB “Neste Lietuva”
piederošajās DUS Lietuvas Republikas teritorijā vai arī, ja tas iespējams un/vai nepieciešams, ar Pārdevēju saistīto
uzņēmumu piederošajos DUS citās valstīs, kuri tirgo degvielu ar preču zīmi “NESTE” (valstīs, kuras norādījis
Pārdevējs Piedāvājumā), izmantojot Pārdevēja izsniegtas derīgas kredītkartes (pēcapmaksas kartes), turpmāk „Neste kartes” vai attiecīgi - “Neste karte”, degvielas iegādei.
1.2. Atbilstoši Iepirkumā noteiktajām Pircēja vajadzībām noteiktu degvielas veidu iegādē un atbilstoši
Pārdevēja Piedāvājumam (Piedāvājuma 23.lapa), uz Līguma noslēgšanas brīdi Pircējam nepieciešams izmantot
sekojoša veida Neste kartes:
Kartes pirkuma klase PK2 - degviela, AdBlue;
Kartes pirkuma klase PK6 - tikai benzīns;
Kartes pirkuma klase PK8 - tikai dīzeļdegviela, AdBlue.

2. Līguma maksimālā summa.
Pārdodamās degvielas cena un piemērojamā atlaide
2.1. Līguma maksimālā pieļaujamā summa sastāda 41999,99 EUR (četrdesmit vienu tūkstoti deviņi simti
deviņdesmit deviņus euro 99 centus) bez PVN, jeb par šādu maksimālo summu Pircējs Līguma darbības laikā ir
tiesīgs iepirkt degvielu Pārdevēja DUS vai no ar Pārdevēju saistīto uzņēmumu DUS citās valstīs, kuri tirgo
degvielu ar preču zīmi “NESTE” (valstīs, kuras norādījis Pārdevējs Piedāvājumā).
2.2. Cenu degvielas iegādei ar Neste kartēm veido Pārdevēja vai ar Pārdevēju saistīto uzņēmumu citās valstīs,
kuri tirgo degvielu ar preču zīmi “NESTE” (valstīs, kuras norādījis Pārdevējs Piedāvājumā) degvielas
mazumtirdzniecības realizācijas cena konkrētās dienas konkrētajā DUS mīnus Pārdevēja Piedāvājuma finanšu
piedāvājumā piedāvātā atlaide (procentos) /piezīme: atlaide tiek piemērota Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un
Igaunijas Republikā/.

2.3. Pārdevējs visā Līguma darbības laikā piešķir Pircējam pastāvīgu atlaidi pārdodamajai degvielai ____%
(______________________) par katru mazumtirdzniecībā pārdotās degvielas veidu un daudzumu. Atlaide tiek
piemērota, ja degvielu iegādājas Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas teritorijā
esošajos Pircēja Piedāvājumā norādītājos DUS.
3. Līguma izpildes nosacījumi
3.1. Degvielas pārdošanā Pircējam Pārdevējs ievēro Līgumam pievienotās tehniskās specifikācijas
noteikumus (pielikums Nr.1), kas sagatavoti atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas noteikumiem un Pircēja
piedāvājumam, un Piedāvājumā izteiktos solījumus, kā arī nodrošina Piedāvājumā piedāvātās iespējas.
3.2. Neste karšu izgatavošanas kārtība, lietošanas nosacījumi un apmaksas kārtība par degvielas iegādi ar
Neste kartēm ir noteikti līgumam pievienotajos SIA “Neste Latvija” degvielas kartes lietošanas nosacījumos
(pielikums Nr.2), kas sagatavoti atbilstoši Piedāvājumam (sk., Piedāvājuma 23.un 24. lapu). un atbilstoši Pircēja
vajadzībām.
Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Neste karšu izmantošanu.
Pārdevējs piešķir katrai sagatavotajai Neste kartei pārdodamās degvielas limitu, kas ir izteikts euro (EUR) un
kādu Pircējs ir norādījis Neste kartes izgatavošanas, maiņas vai limita maiņas pieteikumā.
3.3. Pircējs var nodot Neste kartes lietot trešajām personām un ir materiāli atbildīgs par trešo personu
veiktajiem pirkumiem visā Līguma darbības laikā.
Jebkura persona, kuras rīcībā ir Pircējam izsniegtā Neste karte, ir uzskatāma par Pircēja pilnvaroto personu
rīkoties ar šo Neste karti Pircēja vārdā, izņemot gadījumu, ja pirms tam Pircējs ir rakstveidā brīdinājis Pārdevēju,
ka attiecīgā Neste karte tiek lietota prettiesiski vai ka attiecīgā Neste karte ir bloķējama.
3.4. Samaksa par Pircēja nopirkto degvielu ar Neste kartēm NESTE mazumtirdzniecības tīklā Pārdevējam tiks
veikta pēc faktiskās degvielas uzpildes, ne biežāk kā reizi mēnesī par katru iepriekšējā mēnesī iegādātās degvielas
daudzumu, pamatojoties uz Pārdevēja iesniegto atskaiti par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī (sk.
tehniskās specifikācijas 6.4. punktu) un izrakstīto un piestādīto rēķinu (piezīme: e-pastā sūtīts rēķins, kurš nav
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nesatur laika zīmogu, netiks uzskatīts par faktisku rēķina saņemšanu).
Apmaksu par iegādāto degvielu Pircējs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina faktiskās saņemšanas
dienas.
4. Degvielas kvalitāte
4.1. Pārdevējs ievēro Līgumam pievienotās tehniskās specifikācijas noteikumus attiecībā uz pārdodamās
degvielas kvalitāti.
Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst izgatavotājrūpnīcas izsniegtajam
kvalitātes sertifikātam un/ vai Latvijas Republikas standarta prasībām.
4.2. Pārdevēja piedāvājums un tam pievienotie dokumenti apliecina, ka tam ir spēkā esošas naftas produktu
mazumtirdzniecības licences Pircēja prasīto pilsētu DUS. Degvielas mazumtirdzniecības licences zaudēšanas,
anulēšanas vai darbības termiņa izbeigšanas gadījumā, kā rezultātā pārstājis darboties attiecīgais (attiecīgie) DUS,
Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju.
4.3. Pretenzijas par degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
5.2. Līdzējs, kurš ir pārkāpis Līguma noteikumus un nodarījis zaudējumus otram līdzējam, atlīdzina tos
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pārdevējs ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam vai tā pilnvarotajām personām, lietojot
Pārdevēja vai ar to saistīto uzņēmumu citās valstīs pārdoto degvielu, kas nav atbildusi Latvijas Republikas
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normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un zaudējumi radušies cēloniskā sakarībā ar šīs degvielas
izmantošanu tai paredzētiem mērķiem.
6. Pretenzijas un to izskatīšanas kārtība. Strīdu izšķiršana
6.1. Ja Pircējs konstatē kļūdas (vai varbūtējas kļūdas) rēķinos vai saņemtajā (iegūtajā) informācijā vai
Pārdevēja atskaitē par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, tas nosūta Pārdevējam rakstisku
paziņojumu vai iesniegumu.
Pamatojoties uz Pircēja iesniegumu, Pārdevējs 10 darba dienu laikā veic izmeklēšanu(pārbaudi), kuras
rezultātā piestāda korektu un pareizu (ar kļūdu labojumiem, ja tādas ir) atskaiti par degvielas karšu izmantošanu
iepriekšējā mēnesī, konta izrakstu vai citu dokumentu, kas pierāda izņemtās un apmaksātās degvielas uzskaiti.
Gadījumā, ja kļūdas rezultātā Pircējs veicis pārmaksu par izņemto degvielu, pārmaksāto summu Pārdevējs
atrēķināta no nākamā rēķina.

Gadījumā, ja pārmaksa konstatēta beidzoties Līguma termiņam, tad Pircējs sastāda rēķinu, kurā
norāda, kāda summa ir atgriežama atpakaļ un kuros kontos tā ir ieskaitāma.
6.2. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties izpildot Līgumu, līdzēji risina pārrunu un savstarpējās
sarakstes ceļā un cenšas novērst pusēm vienojoties
Gadījumā, ja līdzēji nav panākuši vienošanos, puse, kura uzskata, ka ir aizskartas tās likumiskās intereses
un/vai tiesības, var griezties ar attiecīgiem prasījumiem vispārējās jurisdikcijas tiesā.
Izšķirot strīdu tiesā, tiek noteikta līgumiskā piekritība – pirmā instances tiesa ir Jelgavas tiesa - atbilstoši
Pasūtītāja juridiskajai adresei.

7. Kartes un Līguma darbības laiks
7.1. Līgums stājās spēkā ar dienu, kad to parakstījuši abi līdzēji un ir spēkā 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus no
Līguma spēkā stāšanās dienas.
Ja Līguma darbības laikā Līguma summa sasniedz Līguma 2.1. punktā minēto maksimālo summu, Līgums tiek
izbeigts pirms šī punkta pirmajā daļā noteiktā termiņa.
7.2. Izsniegto Neste karšu derīguma termiņš ir spēkā vismaz Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, kad
attiecīgā Neste karte ir nozagta (nolaupīta), nozaudēta un/vai anulēta.
7.3. Pircējs var jebkurā laikā pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot Pārdevējam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
7.4. Pārdevējs Līgumu pirms termiņa var pārtraukt sekojošos gadījumos:
7.4.1. kļuvis maksātnespējīgs un tā piedāvāto DUS darbība ir apturēta vai pārtraukta;
7.4.2. piedāvāto DUS darbība Pircēja pieprasītājās pilsētās ir apturēta vai pārtraukta.
7.5. Līguma pārtraukšanas un/vai izbeigšanas gadījumā :
7.5.1. Pircējs saņemtās Neste kartes nodod Pārdevējam;
7.5.2. Pircējs norēķinās ar Pārdevēju par DUS izņemto degvielu.

8. Nepārvarama vara (force majeure)
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu /force majure apstākļi/ rezultātā, kurus
Puses nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst ar racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas un
stihijas (plūdi, negaiss un to radītās sekas), elektropadeves bojājumi, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas,
valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kā arī pārējie pušu kontrolei
nepakļautie apstākļi.
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8.2. Nepārvaramas varas iestāšanos iespēju robežās jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu institūciju
izziņu/atzinumu. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu veidošanos.
Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda tam līdzējam, kurš uz tiem atsaucas.
8.3. Nesavlaicīgs paziņojums saprātīgā laikā un kārtībā otrai pusei par force majeure apstākļu iestāšanos,
atņem Līgumu nepildījušajai pusei tiesības atsaukties uz force majeure apstākļiem kā Līguma izpildes kavējuma
iemeslu. Pusei, kura atsaucas uz force majeure apstākļiem, ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu
iespējamos zaudējumus otram līdzējam.
8.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru puses nosaka
atsevišķi vienojoties.
Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst tik ilgi, ka Pircējs nespēj normālā darba režīmā pildīt savas funkcijas,
Līguma darbība, pusēm vienojoties tiek izbeigta.
9. Pārējie noteikumi
9.1. Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem
viņu tiesības un pienākumus.
9.2. Līgums sagatavots un parakstīts uz 9 lapām: pamatteksts - uz 4 (četrām) lapām, tehniskā specifikācija
(Pielikums Nr.1) - uz 2 lapām un degvielas kartes lietošanas nosacījumi (Pielikums Nr.2) - uz 2 lapām.
Līgums ir sagatavots 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja
9.3. Jebkuri Līguma papildinājumi un izmaiņas tiek noformēti rakstveidā, kas pēc tam, kad to parakstījušas
abas puses, kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
9.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kā arī, ja pusēm rodas domstarpības
par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pircējs:

Pārdevējs:

Zemgales Plānošanas reģions
Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Reģ. Nr. 90002182529
Valsts kase
LV10TREL9580570000000

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„NESTE LATVIJA”
Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004
Vienotais reģ.Nr. 40003132723
LV28HABA0001408036200

izpilddirektora p.i. Santa Ozola

/personisks paraksts/

___________/_________/

/personisks paraksts/

___________________/A.Oškājs/
/personisks paraksts/

__________________/M.Kauliņš/
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