
LīGUMS Nr. Nr. 4-Kl15
(Identifikācijas Nr. Līksna 2015/2)

Daugavpils novada Līksnas pagastā 20l5.gada 03.martā

Līksnas pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000078763, tās pārvaldes vadītāja Birutas Ozoliņas
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Līksnas pagasta pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā saukts
PIRCĒJS, no vienas puses un
SIA "RusLatNaļta", tās valdes priekšsēdētāja Sergeja Pavlova personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Statūtiem, turpmāk tekstā saukts PĀRDEVĒJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā
turpmāk tekstā saukti Pusei-es, pamatojoties uz iepirkuma "Degvielas iegāde Līksnas pagasta
pārvaldes vajadzībām" (Identifikācijas Nr. Līksna 2015/2) noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā
saukts Līgums, par sekojošo:

1.Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu - 95 E benzīnu un dīzeļdegvielu Pārdevējam

piederošajās degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā "DUS"), kuru saraksts norādīts
līguma Pielikumā Nr. 1, izmantojot Pārdevēja izsniegtas degvielas kredītkartes un
debetkartes, turpmāk tekstā "Kartes".

1.2. Pircējs degvielu var iegādāties Pārdevēja DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7
dienas nedēļā.

2. Degvielas cenas un samaksas kārtība
2.1. Pasūtītāja degvielas patēriņš ir kopsummā līdz EUR 41 999,99.
2.2. Degvielas cenas tiek noteiktas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2) un

tajās iekļauti visi nodokli (izņemot PVN).
2.3. Degvielas cena var mainīties sakarā ar naftas produktu cenu izmaiņām pasaules tirgū,

atkarībā no tirgus situācijas un valsts nodokļu politikas izmaiņām.
2.4. Pārdevējs nosaka: 0.054 EUR atlaidi dīzeļdegvielai, 0.054 EUR atlaidi 95E benzīnam no

degvielas mazumtirdzniecības cenām par 1 (vienu) litru. Atlaides ir spēkā visu līguma
darbības laiku.

2.5. Samaksa par degvielu tiek veikta, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus un Pārdevēja
izsniegtas Kartes, kuras Pārdevējs neierobežotā daudzumā bez maksas izgatavo un
izsniedz Pircējam.

2.6. Degviela tiek izsniegta izmantojot Kartes.
2.7. Degvielas iegādes apmaksas veids ir pēcapmaksa ar pārskaitījumu. Pircējs nodrošina

samaksu par piegādāto degvielu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc norēķinu
perioda un Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas, apmaksājot Pārdevēja izrakstīto rēķinu
ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā bankas kontā. Pārdevējs rēķinu par iepriekšējā
mēnesī patērēto degvielu iesniedz lidz nākošā mēneša otrajam datumam, pievienojot
pārskatu par katras kartes veiktajiem norēķiniem.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par nepieciešamo Karšu daudzumu, aizpildot

Pārdevēja Karšu pasūtījuma veidlapu.
3.2. Pircējs apņemas lietot Kartes saskaņā ar šo līgumu un Karšu lietošanas nosacījumiem.
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3.3. Pircējam ir tiesības saņemt kompensāciju, iesniedzot rakstisku pretenziju par radītajiem
zaudējumiem, ja degviela neatbilst kvalitātes prasībām.

3.4. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādāto degvielu atbilstoši līgumā
noteiktajai kārtībai.

3.5. Pārdevējs savlaicīgi informē Pircēju par jaunām degvielas uzpildes stacijām, ja tādas tiek
atvērtas.

4. Garantijas
4.1. Pārdevējs garantē, ka visā līguma darbības laikā piegādājamās degvielas kvalitāte atbilst

Latvijas Republikas spēkā esošajām prasībām un izsniegtajā sertifikātā norādītajiem
parametriem.

5. Strīdu izskatīšanas kārtība
5.1. Strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā vai atsevišķu tā punktu

izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā.
5.2. Ja 14 kalendāra dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds tiek risināts tiesas ceļā

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek
aprēķināts no dienas, kad kāda no pusēm ir saņēmusi rakstisku pretenziju.

6. Līguma spēkā stāšanās, termiņš, grozīšana un izbeigšana
6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz 03.03.2016.
6.2. Jautājumi, ko neregulē šis līgums, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas

normatīvajos aktos noteikto kārtību. '
6.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja netiek pildīti līguma noteikumi un 11

nosacījumi, vai arī Pārdevējs paaugstina degvielas cenas un paaugstinājums nav
pamatots ar līguma
2.2. norādītajiem apstākļiem.

6.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski
brīdinot Pārdevēju.

6.5. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt līgumu, par to 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski
brīdinot Pircēju, ja tas vairāk kā vienu mēnesi kavē maksājumus.

6.6. Pirms līguma laušanas Pircējs pilnībā norēķinās ar Pārdevēju par piegādāto degvielu, un
Puses veic citas darbības, lai izbeigtu no līguma izrietošās tiesiskās attiecības.

7. Nepārvarama vara
7.l. Pusēm 3 kalendāro dienu laikā no ārkārtēju apstākļu rasanas brīža (dabas stihija,

ugunsgrēks, plūdi, ražošanas avārijas, valsts vai pašvaldību institūcijas lēmums)
jābrīdina vienai otru par to iestāšanos, ja tā rezultātā nav iespējams izpildīt saistības, kā
arī jāiesniedz šo faktu apliecinošs dokuments.

7.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt, ietekmēt
un novērst.

7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā vienu mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no
savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Informācija par šī līguma noteikumiem, nosacījumiem, savstarpējiem darījumiem, to

apjomu un norēķiniem trešajām personām nav sniedzama, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

8.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā noslēdzami rakstveidā, apliecināmi ar Pušu
pilnvaroto pārstāvju parakstiem, un noformējami pielikumu veidā, kas kļūst par līguma



neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Katrai no Pusēm ir pienākums rakstiski informēt otru Pusi par rekvizītu un adreses

maiņu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rekvizītu un adreses maiņas dienas.
8.4. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, ar 2 (diviem) pielikumiem, kuri ir šī līguma

neatņemama sastāvdaļa, divos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem glabājas pie
Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8.5. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienot šādi pielikumi:
8.5.1. Pielikums Nr. 1 "Pārdevējam piederošo DUS saraksts";
8.5.2. Pielikums Nr. 2 "Tehniskā specifikācija";

9. Pušu juridiskās adreses, norēķinu rekvizīti un paraksti

PĀRDĒVĒJS

Juridiskā adrese: Jelgavas iela 2a,
Daugavpils, LV -5404
Faktiskā adrese: Jelgavas iela 2a,
Daugavpils, LV -5404

Nr.: LV40003497879
Tālrunis: 65407629,26526444,
67508427,65407612

Fakss: 5407620
e-pasts: pavel@fuels.lv;
office@daug.dinaz.lv

Banka: A/S "SEB Banka"
Bankas kods: UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV05UNLA0002051469914

PIRCĒJS

Līksnas pagasta pārvalde
Vien. reģ. Nr. 90000078763
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts,
Daugavpils novads, LV-5446

Valsts kase
Konta Nr. LV53TREL9803590446810
Kods TRELLV22
Tālr. 65475752 fakss 65475564
e-pasts parvalde@liksna.lv

mailto:pavel@fuels.lv;
mailto:office@daug.dinaz.lv
mailto:parvalde@liksna.lv


DINAZ degvielas uzpildes staciju tikls Latvijas Republikā:

SIA "R L N f "d '1 'Idus at ata egvre as UZPI es stacijas
DUS Adrese Tālrunis

1 i~l Cietokšņa 82, Daugavpils 65426514

2 Vizbuļu 8a, Daugavpils 65476404

3 st. Aglona, Rušonas pagasts, Riebiņu nov. 65326055

4 s. Greivuļi, Vērēmu pagasts, Rēzeknes nov. 64639099

5 Pilskalne, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov. 65462005

20 Vasarnieku iela 6, Krāslava 65621328

21 l8.Novembra iela 335d, Daugavpils 65456108

22 I~l Varoņu iela 6, Jēkabpils 65230650

33 Stacijas iela 66, Daugavpils 65422038

.Audriņi" c. Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov. 64640241

"Malta" s. Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. 64634000

.Pocelujevka'' c.Pocelujevka, Griškānu pagasts, Rēzeknes nov. 64625448

"Tēviņi" s. "Tēviņi", Ozolaines pagasts, Rēzeknes nov. 64621826

"Ludza" Latgales iela 22a, Ludzas pilsēta, Ludzas nov. 65707244

"Preiļi" !~l Rīgas ielā 8, Preiļu pilsēta, Preiļu nov. 65321403

.Kārsava" Šosejas ielā 5a, Kārsavas pilsēta, Kārsavas nov. 65733939

"Aizkraukle" Jaunceltnes 16, Aizkraukle 65122237

DUS
,. ~/.. ~~

Adrese
".,; "W,

Tālrunis. 1

~ Uzvaras bulvāris 16, Rīga 67628854

!~.i Krasta iela 78, Rīga 67113751

Dzelzavas iela 36, Rīga 67591700

i~! Daugavgrīvas 136a, Rīga 67472946

i~! Hanzas iela 16b, Rīga 67333484

i~! Maskavas iela 450k, Rīga 67132331

Saurieši Stopiņu novads 67957284

Mellupi Ķekavas pagasts, Ķekavas nov. 67701558

Olaine Zemgales iela la, Olaine, Olaines nov. 67963679

Ogre Tīnūžu iela, Ogres pilsēta, Ogres nov. 65046515

GIāzšķūnis Rembates pagasts, Ķeguma nov. 65055550

Suntaži Suntažu pagasts, Ogres nov. 65037057

Grenctāle "Grenctāle", Brunavas pag., Bauskas nov. 63946276

Rīgas 56, Jelgava 63027127

Dobeles šoseja 59, Jelgava 63029705



1

Iecavas nov., "Ceļavēji"

Lietuvas šoseja 2, Jelgava

63942936
63022076

Smārde, Smārdes pag., Engures nov.Smārde 65152883
degvielas uzpildes stacijas, kurās ir pieejami automazgāšanas pakalpojumi

Valdes priekšsēdētāj s

(amats)
~

(paraksts)

z.V.

Sergey Pavlov

(paraksta atšifrējums)



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Degvielas tehniskais raksturojums:
Degviela: benzīns 95E, dīzeļdegviela.

2. Degvielas kvalitātes prasības:
2.1.Piedāvātās degvielas kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas likumos noteiktajām
prasībām, ka arī citām spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un noteiktajiem valsts
standartiem.
2.2. Ziemas periodā dīzeļdegvielas kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas Ministru
kabineta 26.09.2000. noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu" 9., 91. punktos noteiktajām prasībām.

3. Degvielas iegādes nosacījumi:
3.1. Degviela tiek iegādāta mazumtirdzniecībā pretendenta degvielas uzpildes stacijās
(DUS), izmantojot pretendenta degvielas iegādes (kredīt) kartes 24 (divdesmit četras)
stundas diennaktī.
3.2. Piegādātāja degvielas uzpildes stacijai atrodas ne vairāk kā 20 km attālumā no
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

4. Degvielas iegāde:
Paredzēta no Līguma noslēgšanas dienas 12 mēneši.
Ir nodrošināta iespēja norēķināties par preci - bezskaidras naudas norēķins ar
pēcapmaksu.

5.Nepieciešamās degvielas daudzums (max plānotais):

NR.p.k. Degvielas Daudzums, 1 Degvielas
marka (litri) kvalitātes

atbilstība
1. Dīzeļdegviela 16000 atbilsts
2. Benzīns 95 E 3000 atbilsts

6. Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimāli nepieciešamo daudzumu.
Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt vai palielināt
nepieciešamo degvielas daudzumu par 20%.

7. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā piestādot rēķinu
vienreiz mēnesī par faktiski iegādāto degvielu.

Valdes priekšsēdētāj s Sergey Pavlov
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