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Līgums 

par degvielas iegādi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

 dienesta transportlīdzekļiem 

 Iepirkuma Nr. SPRK 2016/129 

Pircēja līguma Nr. 20/2016 

Pārdevēja līguma Nr. IzL/16/06-221 VS 

Rīgā,                           2016.gada ____.jūnijā  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIADA Baltija” reģistrācijas Nr. 40103867145, kuru uz 

Statūtu pamata pārstāv tās Valdes priekšsēdētāja Inese Ulmane, turpmāk tekstā — Pārdevējs, no vienas 

puses, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija reģistrācijas  Nr. 90001162258, tās 

priekšsēdētāja Rolanda Irkļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem”, turpmāk tekstā – Pircējs, no otras puses, abas puses turpmāk tekstā – Puses un katra 

atsevišķi, turpmāk tekstā – Puse, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu Pircēja rīkotā 

iepirkuma Nr. SPRK 2016/129 „Degvielas iegāde Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

dienesta transportlīdzekļiem” (turpmāk - iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu par degvielas 

iegādi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dienesta transportlīdzekļiem, turpmāk tekstā - 

Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs ņemot vērā tā radušos nepieciešamību pērk 95E markas 

benzīnu un dīzeļdegvielu, turpmāk tekstā „Prece” Pārdevēja un tā sadarbības partneru degvielas 

uzpildes stacijās, turpmāk tekstā „DUS”, Latvijas Republikas teritorijā izmantojot Pārdevēja derīgas 

bezmaksas izsniegtās kredītkartes, turpmāk tekstā „Karte”, ievērojot iepirkuma prasības (1. pielikums) 

un Pārdēvēja iepirkumam iesniegto piedāvājumu (2. pielikums). 

1.2. Par derīgu uzskatāma Karte, kura atbilst Pārdevēja izdoto kredītkaršu raksturlielumiem un 

kuras tekošajā kontā, turpmāk tekstā „Konts”, atrodas tik liela naudas summa (Pircējam piešķirts 

Kredīts), kas nepieciešama un pietiekama Pircēja izvēlēto Preču cenu samaksai. 

1.3. Pircēja  prognozējamais Preces patēriņš ir: 

1.3.1. 95E markas benzīns - plānotais apjoms: 2000 litri; 

1.3.2. dīzeļdegviela - plānotais apjoms: 20000 litri. 

1.4. Pircējam  nav pienākuma iegādāties visu norādīto Preces apjomu, Pircējs iepērk Preci tikai 

pēc nepieciešamības. 

1.5. Pārdevējs piešķir Pircējam pastāvīgu mazumtirdzniecības atlaidi no pārdošanas cenas: 

1.5.1. 95E markas benzīna pastāvīgā atlaide no mazumtirdzniecības cenas ___ % (____ 

procenti) apmērā par vienu degvielas litru; 

1.5.2. dīzeļdegvielas pastāvīgā atlaide no mazumtirdzniecības cenas ___% (____ procenti) 

apmērā par vienu degvielas litru.  

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

 

2.1.  Pircējs, pasūtot Pārdevējam papildus Kartes, apņemas nosūtīt Kartes pieteikumu, norādot 

Karšu izgatavošanai un turpmākai lietošanai Pārdevējam nepieciešamo informāciju. 

2.2.  Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu un 

Kartes lietošanas noteikumus (3. pielikums). 

2.3.  Pārdevējs piešķir Pircējam Kredītu (limits kopā nav mazāks par EUR 1500,00 (viens 

tūkstotis pieci simti euro, nulle centi) mēnesī visām Kartēm). Par Kredīta pārtērēšanu ir atbildīgs 

Pircējs. 

2.4.  Pircējs var nodot Kartes lietot trešajām personām un ir materiāli atbildīgs par trešo personu 

veiktajiem pirkumiem visu Līguma darbības laiku. Jebkura persona, kuras rīcībā ir Pircējam izsniegtā 

Karte, ir uzskatāma par Pircēja pilnvaroto personu rīkoties ar šo Karti Pircēja vārdā, izņemot gadījumu, 

ja Pircējs pirms tam ir rakstveidā brīdinājis Pārdevēju, ka Karte tiek lietota prettiesiski (6.punkts).  

2.5. Pamatojoties uz Pircēja nosūtīto Kartes pieteikumu, Pārdevējs apņemas izgatavot un 

izsniegt Pircējam tā pasūtītās Kartes 2 (divu) darbdienu laikā. 
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2.6. Pārdevējs, izgatavojot Pircējam Karti, atver Kartes Kontu. Pircējs Pārdēvēja norādītajā 

interneta vietnē ar Pārdevēja piešķirtiem rekvizītiem var iepazīties ar Kartes Konta stāvokli un 

veiktajiem darījumiem. Minētos rekvizītus Pārdevējs piešķir un izsniedz ne vēlāk kā Kartes nodošanas 

dienā. 

2.7. Katra mēneša sākumā Pārdevējs iesniedz Pircējam ikmēneša Kartes Konta pārskatu 

(turpmāk tekstā - Atskaite) un rēķinu par iepriekšējā mēnesī iegādāto degvielu, kurš jāapmaksā 10 

(desmit) darba dienu laikā no saņemšanas dienas. Atskaite, rēķins un cita informācija, Pircējam 

autorizējoties, ir pieejama pašapkalpošanās sistēmā Pārdevēja mājaslapā _________________, un 

rēķins ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek sagatavots elektroniski, uz katra rēķina norādot tā unikālu 

numuru. Pēc Pircēja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Pārdevējs iesniedz parakstītu rēķinu arī pa 

pastu. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Līguma kopējā summa ir EUR 20000.00 (divdesmit tūkstoši euro, nulle centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). Minētā Līguma summa var tikt nesasniegta, bet nedrīkst 

tikt pārsniegta. PVN aprēķina un maksā papildus atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei.  

3.2. Degvielas cena tiek noteikta atbilstoši pirkuma brīdī DUS spēkā esošajām degvielas 

pārdošanas cenām piemērojot Līguma 1.5. punktā noteikto atlaidi.  

3.3. Samaksu par iegādāto degvielu Pircējs veic vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī 

iegādāto degvielu, pamatojoties uz Pārdevēja iesniegtu rēķinu, kurā norādītas visas ar konkrētu Karti 

veiktās darbības attiecīgajā mēnesī,  piegāžu datumi, laiks, vieta, čeka numurs, iegādātās degvielas 

veids, daudzums, degvielas viena litra cena, degvielas viena litra cenai piemērota un aprēķinātā atlaide, 

kopējā summa ar atlaidi ar un bez PVN un cita informācija.  

3.4. Pircējs veic rēķina apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tas saņēmis 

attiecīgo rēķinu no Pārdevēja. 

3.5. Pircējs rēķinā norādīto summu, kas atbilst Pircēja iegādātās degvielas izmaksām, pārskaita 

Pārdevēja norēķinu kontā, kas minēts šajā Līgumā.  

  

4. Preču kvalitāte 

 

4.1. Pārdevējs garantē degvielas kvalitātes atbilstību Latvijas nacionālo standartu, Eiropas 

Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā arī 

citu normatīvo aktu prasībām. 

4.2. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā. 

  

5. Pušu atbildība 

 

5.1. Puses atbild viena otrai par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un tādējādi 

otrai Pusei nodarītajiem tiešiem zaudējumiem. 

5.2. Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no 

piegādātās un nesamaksātās degvielas vērtības par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) no kopējās nokavētā maksājuma summas. 

5.3. Pārdevēja atbildība: 

5.3.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no 

savlaicīgi nepiegādātās degvielas vērtības vai savlaicīgi piegādātās nekvalitatīvās degvielas vērtības 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.punktā norādītās 

summas. 

5.3.2. Pircējs, konstatējot 5.3.1. punktā minētos trūkumus, sastāda aktu un Pārdevējs veic 

trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā. 

5.4. Degvielas piegādes termiņa kavējumu skaita (aprēķina) līdz kvalitatīvās degvielas 

nodošanas dienai. 

5.5. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto nekvalitatīvās degvielas trūkumu 

novēršanas termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no iegādātās 

https://cards.viada.lv/Login.aspx
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nekvalitatīvās degvielas vērtības par katru tās apmaiņas nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no Līguma 3.1.punktā norādītās summas. 

5.6. Par katru pierādītu nekvalitatīvās degvielas piegādes gadījumu Pārdevējs maksā Pircējam 

līgumsodu EUR 100,00 (simt euro, 0 centi) apmērā par katru gadījumu. 

5.7. Līgumā noteiktos līgumsodus Puse maksā uz iesniegtā rēķina pamata, ieskaitot līgumsoda 

summu otras Puses norēķinu kontā. Pircējs ir tiesīgs ieturēt līgumsoda summu no Pārdevējam 

pienākošās samaksas. 

5.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes. 

5.9. Ja Pircēja transporta līdzekļiem nepieciešams remonts, kas ir saistīts ar Pārdevēja pārdoto 

neatbilstošas kvalitātes Preci un kas ir Pircēja pamatots un pierādīts, Pārdevējs sedz visus izdevumus, 

kas saistīti ar Pircēja transporta līdzekļiem nepieciešamajiem remontiem un izdevumus par ekspertu 

pakalpojumiem. 

6. Kartes pazaudēšana 

 

Ja Karte tiek pazaudēta vai prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā par to nekavējoties jāziņo 

Pārdevējam rakstiskā veidā pa faksu ______________ vai e-pastu: un mutiski pa tālruni: 

_________________. Kā arī Pircējam pieslēdzoties mājas lapai _________________________ar tam 

piešķirto loginu un paroli ir tiesības nobloķēt karti/kartes jebkurā brīdī. 

 

7. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība 

 

7.1. Pretenzijas par varbūtējām kļūdām Atskaitē Pārdevējs pieņem rakstiski, par Atskaiti, ko 

Pircējs ir saņēmis ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas  pirms  pretenzijas iesniegšanas dienas. 

7.2. Pamatojoties uz Pircēja pretenziju Pārdevējs veic izmeklēšanu, kuras rezultātā piestāda 

izvērstu Konta izrakstu Pircējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pircēja pretenzijas saņemšanas. 

 

8. Kartes un Līguma darbības termiņš 

 

8.1. Kartes derīguma termiņš ir uz laiku līdz spēkā ir Līgums. 

8.2. Līgums stājās spēkā 2016. gada 17. jūnijā un ir spēkā divu kalendāros gadus – līdz 

2018. gada 16. jūnijam vai pirms minētā termiņa līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts iepirkuma ietvaros 

noteiktais iepirkuma summas limits – Līguma kopējā summa EUR 20000.00 (divdesmit tūkstoši euro, 

0 centi) apmērā, ar Līguma 1.5.punktā Pircējam noteikto pastāvīgo atlaidi bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

8.3. Jebkura Puse Līgumu var izbeigt pirms termiņa rakstiski paziņojot otrai Pusei 60 

(sešdesmit) dienas iepriekš. Pircējam pēdējā Līguma darbības termiņa dienā ir jāatdod Kartes 

Pārdevējam. 

8.4. Puses Līgumu var izbeigt pirms termiņa jebkurā brīdī savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

 

9. Nepārvarama vara 

 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, 

kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas, 

ugunsgrēks, plūdi, zibens, 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. 

9.2. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē 

tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 

9.3. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos 

zaudējumus otrai Pusei. 

9.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek 

izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu. 

9.5. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 
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10. Noslēguma noteikumi 

 

10.1. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām un 3 (trīs) 

pielikumiem uz 6 (sešām) lapām, kopā ar pielikumiem uz 10 (desmit) lapām, katrai Pusei pa vienam 

oriģinālam eksemplāram. 

10.2. Kontaktpersona ar Līguma izpildi saistītājos jautājumos no Pircēja puses ir 

_______________, tālrunis: ___________, fakss: _______________, e-pasta adrese:___________. Šī 

persona ir tiesīga veikt izmaiņas, kas saistītas ar mēneša limitiem par pirkumiem DUS, bloķēt esošās 

un pasūtīt jaunas Kartes. Pircēja pienākums ir informēt par izmaiņām, kas saistītas ar kontaktpersonas 

maiņu 3 (trīs) darba dienu laikā. 

10.3. Kontaktpersona ar Līguma izpildi saistītājos jautājumos no Pārdevēja puses: 

_________________________, tālrunis: ____________, fakss: _______________ e-pasta adrese: 

_________________________. 

10.4. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru šī Līguma ietvaros saņemto 

informāciju par otro Pusi,  Līguma izpildes komerciālajiem noteikumiem, izņemot, ja informācijas 

izpaušana paredzēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem (tai skaitā noslēgtā iepirkuma līguma 

publicēšanas mājas lapā pienākums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu). 

10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, 

īpašnieki vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta 

adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski (vai ar e-pasta starpniecību) paziņo par to otrai Pusei. 

Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 

saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi 

attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu kontaktpersonām un to rekvizītiem. 

10.6.  Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 

vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un 

tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Pārdevējs brīdina Pircēju par šādu 

apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

10.7. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina 

savstarpēju pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā no strīda rašanās brīža. Ja vienošanās netiek 

panākta, tad strīdu risina Latvijas Republikas tiesu instancē Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

10.8. Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.9. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un stājas spēkā, kad 

tos ir parakstījušas abas Puses. 

10.10. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un 

sekas, atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

11.1. Pircējs: 11.2. Pārdevējs: 

Sabiedrisko pakalpojumu  

regulēšanas komisija 

Reģistrācijas numurs: 90001162258 

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV09TREL2120640005000 

Tālr.: 67097200, Fakss: 67097277 

E-pasts: sprk@sprk.gov.lv 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIADA 

Baltija” 

Reģistrācijas numurs: 40103867145 

Juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046 

Banka:  

Kods:  

Konts:  

Tālr. 

E-pasts:  

 

Priekšsēdētājs      Valdes priekšsēdētāja  

 

_________________Rolands Irklis   _________________/Inese Ulmane 

z.v.       z.v. 
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