Iepirkums
“Degvielas piegāde
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/25-inf.

IZRAKSTS
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2017/25-inf.
par degvielas piegādi
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām
Rīgā

2017. gada 30. novembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”, reģistrācijas Nr. 50003342481, turpmāk tekstā – Pircējs, kuras vārdā pamatojoties uz
statūtiem, rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, valdes loceklis Imants Rezebergs un
valdes locekle Irina Starkova, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Neste Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003132723
turpmāk tekstā – Pārdevējs, kuras vārdā pamatojoties uz pilnvarojumiem, rīkojas Korporatīvo
klientu pārdošanas vadītājs Artūrs Oškājs un Korporatīvo klientu pārdošanas speciālists
Mārtiņš Kauliņš, no otras puses,
visas puses turpmāk tekstā kopā sauktas par Pusēm, pamatojoties uz atklātā konkursa
“Degvielas piegāde VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām”
(identifikācijas Nr. RPNC/2017/25-inf.) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu (turpmāk tekstā - Prece) atbilstoši tehniskajai
specifikācijai (Līguma 1.pielikums), kas tiek pievienots šim Līgumam un ir neatņemama
šī Līguma sastāvdaļa.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Paredzamais līguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, no tā parakstīšanas brīža,
ievērojot, ka līgums ir spēkā, līdz tiek sasniegta plānotā līgumcena 41 999,99 (četrdesmit
viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) EUR bez PVN.
2.2. Preces sortiments un atlaide norādīta Pārdevēja tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.
pielikums). Preces cena tiek noteikta saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu
Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā dienā, kad Pircējs iegādājas Preci, piemērojot Līguma
1. pielikumā noteikto atlaidi. Preces cenā ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību
nodokļi un nodevas, kā arī visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. Preces
cenas atlaide ir noteikta saskaņā ar konkursa rezultātiem un šī Līguma darbības laikā nevar
tikt samazināta.
2.3. Par Preci Pircējs maksā Pārdevējam par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 15.
datumam, pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontu vienu reizi
mēnesī saskaņā ar Pārdevēja iesniegto rēķinu. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena,
kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu.
2.4. Pārdevējs Pircējam rēķinus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: rekini@rpnc.lv.
3. PRECES KVALITĀTE
3.1. Pārdevējs nodrošina Preces kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem un citiem Latvijas
Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktiem normatīviem, un pēc Pircēja

pieprasījuma iesniedz Pircējam Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā noformētu degvielas
atbilstības sertifikātu kopijas.
4. PUŠU SAISTĪBAS
4.1. Pircējam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam dokumentāli pierādīt Preces cenas
paaugstināšanu.
4.2. Ja Pārdevējs piedāvājis Pircējam atlaidi Preces iegādei, tad noteiktā atlaide paliek
nemainīga neatkarīgi no cenu izmaiņām.
4.3. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt iespēju iegādāties Preci atbilstoši iepirkuma
procedūras nosacījumiem un iesniegtajam piedāvājumam.
4.4. Pircēja pienākums ir nodrošināt iegādātās Preces samaksu.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Katra Puse ir atbildīga par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu. Vainīgā puse
atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.
5.2. Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam
līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
5.3. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no pasūtījuma
kopējās summas.
5.4. Ja Pārdevējs pārdevis Pircējam nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci,
Pārdevējs maksā Pircējam radušos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pircēja
pretenzijas un to pamatojošo dokumentu un ekspertīzes slēdziena saņemšanas.
5.5. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir
tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai
pusei.
5.6. Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pircēju veikt piedāvājumā norādītā personāla
un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
5.7. Neviena no pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies "force majeure"
apstākļu dēļ. Ar "force majeure" apstākļiem saprot dabas katastrofas, karu un jebkura
rakstura kara operācijas, blokādi, embargo, epidēmijas un citus ārkārtas apstākļus, kurus
puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā. Par šādu apstākļu iestāšanos 14
(četrpadsmit) dienu laikā tiek paziņots otrai pusei.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Pircēja kontaktpersona par Līguma izpildi ir VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs” Saimnieciskā nodrošinājuma daļas autotransporta drošības inženieris Jānis
Caunītis, tālr. +371 29456892, e-pasts: janis.caunitis@rpnc.lv.
6.3. Pārdevēja kontaktpersona par līguma izpildi ir SIA “Neste Latvija” pārstāvis Mārtiņš
Kauliņš, tālr. +371 66013389 e-pasts: martins.kaulins@neste.com.
6.4. Šis Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek
uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas
spēkā tikai tad, ja tās tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas puses.
6.5. Puses apņemas darīt visu, lai ar Līguma izpildi saistītos strīdus un domstarpības risinātu
sarunu kārtībā, savstarpēji vienojoties. Strīdus, par kuriem netiek panākta vienošanās,
izskata tiesa Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
6.6. Šī Līguma saistības pāriet pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
6.7. Līguma darbības laikā puses vadās pēc šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas
spēkā esošajiem tiesību aktiem.
6.8. Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt šo Līgumu.
6.9. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šī
Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp pusēm.

6.10. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie
Pārdevēja un viens pie Pircēji.
7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS
VSIA „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”
Reģ. Nr. 50003342481
Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005
Banka: LUMINOR Bank AS
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082789490

PĀRDEVĒJS
SIA “Neste Latvija”
Reģ. Nr. 40003132723
Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV28HABA0001408036200

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins
Korporatīvo klientu pārdošanas vadītājs A. Oškājs
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Valdes loceklis I. Rezebergs

Korporatīvo klientu pārdošanas speciālists M. Kauliņš

