LĪGUMS Nr.JAK/2018/6/ESF
par degvielas piegādi
Jēkabpils, 2018.gada 14.martā
Jēkabpils Agrobiznesa koledža, reģistrācijas Nr.90011018726, tās direktores Ritas Poles personā,
kura rīkojas saskaņā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikumu, turpmāk tekstā “PIRCĒJS”, no
vienas puses, un
SIA “ASTARTE-NAFTA”, reģ.Nr.40003276964, tās valdes priekšsēdētāja Ojāra Karčevska personā,
kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā “PĀRDEVĒJS”, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz iepirkuma “Degvielas iegāde Jēkabpils
Agrobiznesa koledžas vajadzībām”, ID.Nr. JAK 2018/2, turpmāk tekstā “IEPIRKUMS”, rezultātiem,
noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā “LĪGUMS”:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā – DUS)
benzīnu ar pētniecisko oktānskaitli 95 un dīzeļdegvielu (tajā skaitā dīzeļdegvielu lauksaimniekiem)
saskaņā ar Līguma un tā pielikuma “Tehniskā specifikācija” noteikumiem (turpmāk tekstā – Prece).
Preces iegādei tiek izmantotas Pārdevēja izsniegtās degvielas kredītkartes (turpmāk tekstā –
Karte), kas Pircējam dod tiesības iegādāties Preci Pārdevēja DUS Latvijas teritorijā, kā arī citās
Eiropas Savienības valstīs.
Pārdevējs piešķir Pircējam pastāvīgu atlaidi EUR 0,066 bez pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk tekstā – PVN) apmērā no viena litra mazumtirdzniecības cenas pirkuma izdarīšanas
brīdī. Atlaides apmēram jābūt nemainīgam visu Līguma darbības laiku.
Precei, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst izgatavotājrūpnīcas
izsniegtajam kvalitātes sertifikātam un/vai Latvijas Republikas standarta prasībām.

2. Līguma darbības laiks un līgumcena
2.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses, un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit)
mēnešiem, bet nepārsniedzot Līguma ietvaros maksimāli pieejamo summu – EUR 41 999,00
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN.
2.2. Ja Līguma izpildes termiņā netiek apgūta Līguma ietvaros maksimāli pieejamā summa, tad
Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts līdz brīdim, kad tā ietvaros tiek apgūti EUR 41
999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN.
2.3. Puses vienojas, ka Kartes derīguma termiņš ir noteikts līdz brīdim, kamēr spēkā ir Līgums.
2.4. Pircējam ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam vismaz 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš.
2.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par Pircējam vismaz 90
(deviņdesmit) dienas iepriekš.
2.6. Līguma 2.4. un 2.5. punktā noteiktajos gadījumos Pircējam Līguma izbeigšanas dienā ir jāatdod
Pārdevējam Kartes.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pircējs, pasūtot Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapu, norādot Karšu
izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju.
3.2. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas izgatavot un
izsniegt Pircējam ne mazāk kā 10 (desmit) Kartes.
3.3. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu lietošanu.
3.4. 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 Karti Pircēja vārdā,
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

izņemot gadījumu, ja Pircējs pirms tam ir rakstveidā brīdinājis Pārdevēju, ka Karte tiek lietota
prettiesiski.
Pārdevējs katra mēneša sākumā iesniedz Pircējam ikmēneša atskaiti – Kartes konta pārskatu,
konta naudas līdzekļu kustību un rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurš jāapmaksā līdz nākamā
mēneša 15.datumam.
Pārdevējs atskaiti – Kartes konta pārskatu, rēķinu un citu informācija nosūta uz Pircēja
elektronisko pastu koledza@jak.lv, un rēķins ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek sagatavots
elektroniski, uz katra rēķina norādot tā svītru kodu un unikālu numuru, kas nodrošina rēķina
autorizāciju, un Līguma numuru.
Gadījumā, ja Pircējs līdz mēneša 10.datumam nav saņēmis atskaiti – Kartes konta pārskatu vai
rēķinu no Pārdevēja, tam par to rakstveidā jāinformē Pārdevējs. Pretējā gadījumā uzskatāms, ka
Pircējs to ir saņēmis.
Ja Karte tiek sabojāta, pazaudēta vai prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā, par to
nekavējoties jāziņo Pārdevējam pa tālruņiem 29131154 vai 63020006 (darba dienās no plkst.8.00
līdz plkst. 17:00), kā arī 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā jānosūta rakstisks paziņojums
Pārdevēja birojam pa faksu 63024565, e-pastu birojs@astarte.lv vai pastu Driksas iela 17,
Jelgava, LV-3001, norādot pilnu kartes numuru un citu Līguma informāciju.
4. Pretenzijas un to izskatīšanas kārtība
Pretenzijas par varbūtējām kļūdām atskaitē – Kartes konta pārskatā Pārdevējs pieņem rakstiski
60 (sešdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis atskaiti – Kartes konta pārskatu.
Pārdevējs, pamatojoties uz Pircēja iesniegumu, veic izmeklēšanu, kuras rezultātā nosūta Pircējam
izvērstu Konta izrakstu 10 (desmit) dienu laikā pēc Pircēja iesnieguma.
Gadījumā, kad bijusi piegādāta nekvalitatīva Prece, kā rezultātā Pircējam ir radušies zaudējumi,
Puses sastāda aktu, veic atbilstošu ekspertīzi un vienojas par zaudējumu atlīdzību, nosakot, ka
Pārdevējs atlīdzina Pircējam visus zaudējumus, kas šajā sakarā ir radušies (transporta līdzekļa
remonts, detaļu nomaiņa, ekspertīzes izdevumi u.c.) 10 (desmit) dienu laikā pēc Pircēja
pretenzijas un to pamatojoša dokumenta saņemšanas.
Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar Līgumu, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā neesamību, tiek risinātas abpusēju sarunu ceļā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība,
kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību un kuru
nevar atrisināt sarunu ceļā, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
5. Nepārvarama vara
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.
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.
Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos
zaudējumus otrai Pusei.
Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, Līguma darbība var tikt
izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu.
Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.
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6. Apakšuzņēmēji
Pārdevējs piesaista savā

6.1. Preču piegādes veikšanai
Iepirkuma piedāvājumā minētos
apakšuzņēmējus.
6.2. Pārdevējs atbild par apakšuzņēmēju veikto piegāžu atbilstību šī Līguma prasībām.
6.3. Pārdevējs apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē drīkst
veikt, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar Pircēju un ievērojot Publisko iepirkumu likuma
62.pantā noteikto kārtību.
6.4. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevēja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta visa informācija un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantu.
7. Citi noteikumi
7.1. Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pircēja puses ir Anna Aleksejeva, e-pasts
anna.aleksejeva@inbox.lv, tālrunis 28314322. Šī persona ir tiesīga veikt izmaiņas, kas saistītas ar
mēneša limitiem par pirkumiem Pārdevēja DUS, bloķēt esošās un pasūtīt jaunas Kartes. Pircēja
pienākums ir informēt par izmaiņām, kas saistītas ar atbildīgās personas maiņu 3 (trīs) darba
dienu laikā.
7.2. No Pārdevēja puses kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi ir Tirdzniecības daļas vadītājs
Gints Ostrovskis, e-pasts birojs@astarte.lv, Tel. 63020006; Mob.Tel. 29131154
7.3. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
7.4. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos
Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
7.5. Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
7.6. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un stājas spēkā, kad tos ir
parakstījušas abas Puses.
7.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas,
atzīst Līgumu par pareizu un savstarpēji izdevīgu.
7.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un viens pie Pārdevēja, tajā skaitā:
7.8.1. Līgums uz 3 (trīs) lapām;
7.8.2. Līguma pielikums (tehniskā specifikācija) uz 1 (vienas) lapas.
8. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs:
Pārdevējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
SIA “ASTARTE-NAFTA”
Reģ. Nr.90011018726
Juridiskā adrese: Brīvības iela 60, Dobele,
Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Dobeles novads, LV-3701
Banka: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.40003276964
Kods: TRELLV22
PVN reģ.Nr.LV40003276964
Konts: LV94TREL715069101100B
Banka: AS “SEB banka”
Tālrunis: +371 652 31726
Kods: UNLALV2X
Fakss: +371 652 31917
Konts: LV24UNLA0008003467851
E-pasts: koledza@jak.lv

______________________
/Direktore Rita Pole/
z.v.

_________________________________
(Valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis)
z.v.
3

Pielikums
2018.gada 14.marta līgumam Nr. JAK/2018/6/ESF
Tehniskā specifikācija

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Degvielas kvalitāte.
Kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi
par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām.
Degvielas uzpildes staciju izvietojums Latvijā.
Vismaz 1 (viena) degvielas uzpildes stacija Jēkabpilī, Madonas novadā, Rīgā, Liepājā un
Ventspilī.
Degvielas uzpildes staciju izvietojums ārvalstīs.
Pārdevējam jānodrošina iespēju iegādāties degvielu ES valstīs (vismaz Igaunijā, Lietuvā un
Polijā), izmantojot Pārdevēja vai sadarbības partneru degvielas uzpildes staciju tīklu.
Degvielas veidi.
Visās degvielas uzpildes stacijās jānodrošina iespēju iegādāties dīzeļdegvielu un 95 E markas
benzīnu. Degvielas uzpildes stacijā, kas atrodas Madonas novadā, papildus jānodrošina iespēju
iegādāties dīzeļdegvielu lauksaimniekiem (marķētā dīzeļdegviela).
Smērvielas un satiksmes produkti.
Pārdevējam jānodrošina iespēju degvielas uzpildes stacijās iegādāties smērvielas (Super Way
5W40 vai ekvalilents, Greaseway LIX 82 vai ekvalients), antifrīzu (HD PREMIX vai
ekvalilents) un vējstiklu mazgājamo līdzekli (vasarai un ziemai (līdz -220C)).
Degvielas iegādes laiks.
24 (divdesmit četras) stundas diennaktī un 7 (septiņas) dienas nedēļā.
Norēķini.
Jānodrošina vismaz 10 (desmit) degvielas kredītkartes, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem:
- Pircējam bez maksas tiek izsniegtas degvielas kartes (degvielas karšu skaits līguma
izpildes laikā var mainīties), kas nodrošina norēķinus par iepriekšējā mēnesī iegādāto
degvielu;
- katrai izsniegtajai degvielas kartei ir iespējams noteikt degvielas iegādes limitu (litros,
naudā).
Katru mēnesi Pircējam tiek izsniegts rēķins par iepriekšējā mēnesī iegādāto degvielu.
Jānodrošina iespēja izsniegt rēķinu apkopojumu par visām Pircējam izsniegtajām degvielas
kartēm, gan atsevišķi izvērstu rēķinu par katru degvielas karti.
Atlaides.
Mainoties degvielas cenai degvielas uzpildes stacijās, Pārdevēja piedāvātai atlaidei jābūt
nemainīgai.

Pircējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģ.Nr.90011018726

Pārdevējs:
SIA “ASTARTE-NAFTA”
Reģ.Nr.40003276964

______________________
/Direktore Rita Pole/
z.v.

_________________________________
(Valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis)
z.v.
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