LĪGUMA PROJEKTS
(Par degvielas iegādi un degvielas uzpildes staciju pakalpojumiem)
Liepājā, 2014.gada 2. aprīlī
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, VRN.42103030247, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, tās
valdes priekšsēdētāja Gata Griezīša personā, kurš rīkojas uz Sabiedrības statūtu pamata (turpmāk tekstā
“Pasūtītājs”) no vienas puses, un SIA „Statoil Fuel&Retail Latvia”, VRN.40003064094, juridiskā adrese: Duntes
iela 6, Rīga, LV-1013, tās Korporatīvo klientu pārdošanas daļas vadītājas Lāsmas Novikas personā, kura darbojas
uz Speciālpilnvaras Nr. CS003121/126 pamata (turpmāk tekstā „Piegādātājs”) no otras puses, pamatojoties uz
Iepirkuma "Par degvielas iegādi", identifikācijas Nr. LOC 2014/03 (turpmāk tekstā Iepirkums), prasībām,
piedāvājumu un rezultātiem, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk tekstā - Puse/Puses, noslēdz šādu līgumu,
turpmāk tekstā - līgums:
l. Līguma priekšmets
1. 1. Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk degvielu un saņem degvielu uzpildes staciju pakalpojumus, turpmāk
Līgumā – „PRECE”, Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto tehnisko un
finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums).
1. 2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam PRECI, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, izmantojot Piegādātāja
elektroniskās norēķinu kartes, turpmāk līgumā – „KARTE”, kas Pasūtītājam dod tiesības iegādāties degvielu
Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
1. 3. Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam KARŠU izsniegšanu un izmantošanu PRECES iegādei
piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, saskaņā ar līguma noteikumiem.
1. 4. Pasūtītājs apņemas samaksāt par faktiski izmantoto PRECI pēc kartēm, saskaņā ar līguma nosacījumiem.
2. Līguma cena
2.1. Iegādājoties PRECI ar KARTI, Pasūtītājs saņem Piegādātāja finanšu piedāvājumā norādīto atlaidi.
2.2. Atlaide ir fiksēta un nemainās visā Līguma darbības laikā.
3. Līguma darbības laiks
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Piegādātājs nodrošina PRECES saņemšanu 3 (trīs) gadus no pirmās KARTES izsniegšanas dienas.
4. Piegādes vieta un nosacījumi
Piegādātājs piegādā PRECI Pasūtītājam 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas
nedēļā jebkurā Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās Latvijas Republikā vai atbilstoši citam iepriekš
paziņotam degvielas uzpildes staciju darba laikam.
5. Norēķinu kārtība
5.1. Piegādātājs piestāda rēķinus apmaksai Pasūtītājam par iepriekšējo mēnesi . Rēķini tiek sagatavoti
elektroniski, uz katra rēķina norādot tā svītru kodu un unikālu numuru, kas nodrošina rēķina
autorizāciju. Rēķini tiek nosūtīti Pasūtītājam elektroniski uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta
adresi un ir derīgi bez paraksta.
5.2. Par piegādāto PRECI Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Par
rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā augstākminētais elektroniskais rēķins ir izsūtīts uz
Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi.
5.3. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts datums, kas noradīts maksājuma uzdevumā.
6. Piegādātāja pienākumi un tiesības
6.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt PRECES piegādi finanšu un tehniskajā piedāvājumā norādītajās degvielas
uzpildes stacijās šajā līgumā noteiktajā termiņā, lai Pasūtītājs var iegādāties nepieciešamo PRECI saskaņā ar
piedāvājuma noteiktajām cenām, piemērojot nolīgto atlaidi.
6.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādājamās PRECES kvalitāti, atbilstoši PRECES atbilstības sertifikātiem,
kas iesniegti Iepirkumam.
6.3. Piegādātājs apņemas10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas izsniegt KARTES, saskaņā ar
Pasūtītāja pieprasījumu.
6.4. KARTES ir derīgas visā šī līguma darbības termiņā.
6.5. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam KARŠU izsniegšanu un iespējas iegādāties PRECI
Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās, saskaņā ar Līgumu. Piegādātājs
katru mēnesi iesniedz vai nosūta Pasūtītājam rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas iepriekšējā
mēnesī veikti ar Pasūtītājam izsniegtajām KARTĒM.
6.6. Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par izmaiņām Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības
partneru darbībā, kas saistītas ar KARŠU izmantošanu.
6.7. Nekvalitatīvas PRECES iegādes gadījumā, kura rezultātā pasūtītāja autotransportam ir radušies izdevumi,
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kas apstiprināts ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, Piegādātājs atlīdzina pasūtītājam zaudējumus
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
6.8. KARTES nozaudēšanas, nozagšanas vai bojājuma gadījumā Piegādātājs nodrošina KARTES bezmaksas
aizstāšanu un nozaudētās, nozagtās vai bojātās kartes anulēšanu.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
7.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksu saskaņā ar līguma noteikumiem un tajā noteiktajos termiņos.
7.2. Pasūtītājs apņemas lietot KARTI, saskaņā ar līgumu un tā pielikumiem.
7.3. Pasūtītājs apmaksā visus pirkumus un pakalpojumus, kas Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības
partneru degvielas uzpildes stacijās veikti ar Pasūtītājam izsniegtajām KARTĒM.
7.4. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātājam par KARTES nozaudēšanu vai nozagšanu pa
tālruni 8009005, e-pastu lvcards@statoilfuelretail.com vai jebkurā no Piegādātāja degvielas uzpildes
stacijām. Telefonisks paziņojums iespējami īsākā laikā obligāti jāapstiprina rakstveidā. KARTES
nozaudēšanas, gadījumā Piegādātājs jaunu KARTI izsniedz bez maksas. Pasūtītājs ir atbildīgs, un tam
jāapmaksā visi ar KARTI veiktie darījumi, kas notikuši līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir pienācīgā kārtībā
paziņojis Piegādātājam par KARTES nozaudēšanu vai tās nonākšanu trešo personu rīcībā.
7.5. Ja KARTES lietotājs ir pieprasījis apturēt KARTES lietotāja tiesības lietot KARTI, identificētā KARTE, kā
arī visas KARTES, kas pieteiktas kā nozaudētas vai nozagtas, 1 (vienas) stundas laikā tiek anulētas , kā
rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar identificēto KARTI.
8. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanas no līguma
8.1. Visi grozījumi līgumā noformējami rakstiski, pielikumu veidā, ko paraksta abas puses.
8.2. Ja kāda no pusēm būtiski nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus, otra puse ir tiesīga vienpusēji lauzt
līgumu, brīdinot otru pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
8.3. Pusēm ir tiesības izbeigt šo līgumu, savstarpēji vienojoties.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
9.1.Jebkuri strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma vai skar tā izpildi, tiek risināti Pušu savstarpējo
pārrunu ceļā.
9.2.Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
10. Citi noteikumi
10.1.Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2.Neviena no PUSĒM neatbild par otras PUSES saistībām pret kādu trešo pusi.
10.3.PUSES ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir tiesības slēgt šo līgumu, tām ir pieņemami līguma
noteikumi un nav pretenziju.
10.4.Pasūtījumi un svarīgākie paziņojumi starp pusēm tiek īstenoti rakstveidā, un tiek nogādāti uz līgumā
norādītām Pušu adresēm pa pastu, vai nosūtīti pa faksu.
10.5.PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī uz darba izpildi ir Raivo Špaks,
29294267. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt IZPILDĪTĀJU par kontaktpersonas maiņu.
10.6.IZPILDĪTĀJA pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī uz darba izpildi ir Klientu Serviss,
80009005, e-pasts: lvcards@statoilfuelretail.com. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt
IZPILDĪTĀJU par kontaktpersonas maiņu.
10.7.Līgums satur PUŠU pilnīgu vienošanos, kas attiecas uz šī līguma priekšmetu un līgumā ietvertajiem
noteikumiem.
10.8.Korespondence, kas nosūtīta uz PUŠU juridiskajām adresēm vai citām līgumā norādītajām adresēm,
uzskatāma par saņemtu 3 (trešajā) dienā pēc tās nosūtīšanas, ja nav iespējams to noteikt atbilstoši
lietvedības prasībām par dokumentu apriti.
10.9.Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie Pasūtītāja, viens pie IZPILDĪTĀJA. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
VRN.42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
AS Swedbank
Konta Nr.LV12HABA0551004276046
Kods:HABALV22

SIA „Statoil Fuel&Retail Latvia”
VRN. 40003064094
Duntes iela 6, Rīga, LV-1013
NordeaBankFinland PLc Latvijas filiāle
Konta Nr. LV59NDEA0000080362535
Tālr. 80009005, Fakss 67088155

_________________________________
Valdes priekšsēdētājs
Gatis Griezītis

__________________________________
Korporatīvo klientu pārdošanas daļas vadītāja
Lāsma Novika
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Pielikums Nr.1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas Olimpiskais centrs”
Rīkotajam iepirkumam
„Par degvielas iegādi”
(ID nr. LOC 2014/03)

SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” Reģ. nr. 40003064094 iepazīstoties ar iepirkuma nolikuma „Par
degvielas iegādi”, identifikācijas numurs LOC 2014/03, noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas
prasībām un līgumprojektu, piedāvājam nodrošināt degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās SIA „Liepājas
Olimpiskais centrs” vajadzībām Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un citās degvielas uzpildes stacijās
Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši finanšu
piedāvājumam:
1.tabula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cena,
Cena,
Piedāvātā
EUR, ar
EUR (bez
atlaide
atlaidi (bez
PVN)
(EUR bez PVN)
PVN)
Vidējā degvielas cena DUS
1.098
0.028
1.070
=
Bezsvina benzīns
Liepājas stacijās uz 05.03.2014*

Dīzeļdegviela

Vidējā degvielas cena DUS
Liepājas stacijās uz 05.03.2014*

1.090

-

0.028

=

1.062

* degvielas cena Liepājā esošajās degvielas uzpildes stacijās bez PVN konkursa izsludināšanas dienā (paziņojuma
par līgumu publikācija www.iub.gov.lv) plkst.10:00. Ja degvielas cenas stacijās atšķiras, ņem vērā Pasūtītāja
adresei tuvākajā DUS esošo degvielas cenu, ar precizitāti trīs zīmes aiz komata.
2.tabula
Cena ar
Summa, EUR,
Atlaidi par 1
litru, EUR,
Apjoms
bez PVN
bez PVN
1.070
9 000
9 630
1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95”
1.062
10 500
11 151
2. Dīzeļdegviela
Kopējā cena, ieskaitot atlaidi, bez PVN, EUR:
20 781
4 364.01
PVN 21%, EUR:
KOPĀ,EUR:
25 145.01
SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” garantē, ka piedāvātā atlaide 0,034 EUR (trīs komats četri eiro centi)
netiks pārskatīta un koriģēta līguma darbības laikā. Diemžēl tas neattiecas uz degvielas mazumtirdzniecības
cenu, kuras izmaiņas (kritumu un kāpumu) ietekmē naftas cenas svārstības pasaules tirgū, kā arī citas šī tirgus
likumsakarības (valūtas kursa dinamika utt.).
PASŪTĪTĀJS:
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
VRN.42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
AS Swedbank
Konta Nr.LV12HABA0551004276046
Kods:HABALV22
_________________________________
Valdes priekšsēdētājs
Gatis Griezītis

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Statoil Fuel&Retail Latvia”
VRN. 40003064094
Duntes iela 6, Rīga, LV-1013
NordeaBankFinland PLc Latvijas filiāle
Konta Nr. LV59NDEA0000080362535
Tālr. 80009005, Fakss 67088155
__________________________________
Korporatīvo klientu pārdošanas daļas vadītāja
Lāsma Novika
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