PIEGĀDES - PIRKUMA LĪGUMS NR. 34/2022
Tērvetes pagastā

Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta
un laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, reģistrācijas Nr. .
40003275352, turpmāk šai līguma tekstā saukta - Pircējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās kopīgi
rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds un valdes locekle Ļubova Butlere, no vienas puses,
un
SIA “RDZ Energy, reģistrācijas Nr, 44103026146 turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Pārdevējs,
kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes loceklis Māris Āriņš, no otras puses, turpmāk šai
līguma tekstā abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī – Puses un Puse, noslēdz
sekojoša satura līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdod, bet Pircējs pieņemt un apmaksāt līdz 25 000
(divdesmit pieci tūkstoši litri) marķēto dīzeļdegvielu apkures nodrošināšanai.
1.2. Dīzeļdegvielas kvalitātes rādītāji: atbilstoši Pārdevēja piedāvājumam Pircēja rīkotajā
iepirkumā “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA
RC “Tērvete” 2022/4.
1.3. Dīzeļdegvielas piegāde un pārdošana tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar Pircēja
atsevišķiem pasūtījumiem. Pircējs patur sev tiesības neizņemt visu dīzeļdegvielas apjomu.
1.4. Dīzeļdegvielas piegādes vieta – Pircēja norādītā vieta Tērvetes pagasta teritorijā.
1.5. Dīzeļdegvielas kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām
kvalitātes prasībām.
1.6. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no
Līguma spēkā stāšanās dienas, vai līdz Līgumcenas apguvei atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem
iestājas pirmais.
2. Dīzeļdegvielas pārdošanas cena un līguma summa
2.1. Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā nepārsniedz 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši euro),
bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN.
2.2. Dīzeļdegvielas pirkuma maksa 60 (sešdesmit) dienas no Līguma noslēgšanas dienas ir 1,056 (viens
euro 0,56 centi) EUR par 1 (vienu) marķētās dīzeļdegvielas litru, bez PVN, ieskaitot līguma 2.3.
apakšpunktā noteikto fiksēto atlaidi no degvielas vairumtirdzniecības cenas.
2.3. Dīzeļdegvielai tiek noteikta atlaide 1,5% apmērā, kas ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.
Piedāvātās atlaides samazinājums Līguma darbības laikā netiek izskatīts.
2.4. Dīzeļdegvielas pirkuma maksa sākot ar 61 (sešdesmit pirmo) dienu pēc Līguma noslēgšanas tiek
noteikta Pārdevējam un Pircējam iepriekš savstarpēji vienojoties, ņemot vērā finanšu
piedāvājumā noteikto atlaidi, un pirms dīzeļdegvielas piegādes pirkuma maksa tiek ierakstīta
preču pavadzīmē. Pircējs apņemas neapstrīdēt šo pirkuma maksu un samaksāt saskaņā ar Līguma
noteikumiem. Preču pavadzīmē tiek norādīts preces nosaukums, daudzums un atbilstība
kvalitātei.
2.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusējā kārtā mainīt dīzeļdegvielas cenu, izņemot Līguma 2.1.punktā
noteikto, ja neatkarīgi no Pārdevēja ir izmainītas starptautiskās, valsts vai vietējās nodevas,
nodokļi, iemaksas, veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas izmaina Pārdevēja izmaksas, kā arī
sakarā ar valūtas kursa izmaiņām vai vispārējo degvielas cenu kāpumu vai kritumu degvielas
tirgū.
2.6. Rakstiskas pretenzijas par norēķiniem iesniedzamas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
preču pavadzīmes saņemšanas, kuras tiek izskatītas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to
saņemšanas dienas. Iesniegtās pretenzijas var tikt noraidītas.
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3. Maksājumu kārtība
Apmaksu par piegādāto dīzeļdegvielu Pircējs veic pārskaitot dīzeļdegvielas partijas vērtības
summu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dīzeļdegvielas
piegādes dienas.
4. Piegādes kārtība
4.1. Piegādājamo dīzeļdegvielas daudzumu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas
dīzeļdegvielas partijas piegādes.
4.2. Dīzeļdegvielas piegāde un pārdošana tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar Pircēja
atsevišķiem pasūtījumiem. Pārdevējam ir pienākums piegādāt pasūtīto dīzeļdegvielas apjomu Pircējam
ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas.
4.3. Par dīzeļdegvielas piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarots pārstāvis
atzīmē uz dīzeļdegvielas piegādes pavadzīmes, apstiprinot dīzeļdegvielas pieņemšanu.
4.4. Pārdevēja pienākums ir reizē ar piegādi nodot Pircējam visus nepieciešamos
pavaddokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5. Pušu atbildība
5.1. Pārkāpjot šī līguma 4.2.punktā noteikto dīzeļdegvielas piegādes termiņu, vai šī līguma
5.5.punktā noteikto dīzeļdegvielas apmaiņas termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0.1 %
apmērā no savlaicīgi nepiegādātās dīzeļdegvielas vērtības, par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk
kā 10 % no savlaicīgi nepiegādātās dīzeļdegvielas vērtības.
5.2. Samaksas kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1 % apmērā no laikā
nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi
nenomaksātās summas.
5.3. Termiņa kavējuma gaidījumā šajā līgumā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts par periodu,
kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā
saistības tiek izpildītas.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes.
5.5. Gadījumā, ja piegādātās dīzeļdegvielas kvalitāte neatbilst šī līguma 1.2.punktā atrunātajai
dīzeļdegvielas kvalitātei, Pārdevējam piecu darba dienu laikā pēc Pircēja pretenzijas saņemšanas
jāapmaina tās uz kvalitatīvu dīzeļdegvielu, kā arī jāsedz tādejādi Pircējam nodarītie zaudējumi.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo līgumu, ko nevar noregulēt starp līgumslēdzējām Pusēm
pārrunu ceļā, izšķirami tiesā atbilstoši LR likumdošanas aktiem.
6.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas
aktiem.
6.3. Šis līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses un ir spēkā līdz
līgumslēdzēju Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei.
6.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstiski paziņojot Pārdevējam, ja
jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās
saistības kopumā vai, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
6.5. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti
rakstveidā un ja tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvarotu personu pārstāvji.
6.6. Ja līgumsaistības netiek izpildītas, otrai Pusei ir tiesības lauzt līgumu bez iepriekšējas otras
Puses brīdināšanas.
6.7. Pircēja kontaktpersona – valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds , mob.tālr. Nr.29429445.
6.8. Pārdevēja kontaktpersona – Andris Bleive, tālr.nr. 26011982, 67319416.
6.9. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu.
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Pušu rekvizīti :
Pircējs:

Pārdevējs:

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””
reģistrācijas Nr. 40003275352
adrese: “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””
Tērvete, Tērvetes pag., Dobeles novads, LV-3730
Konts: LV40UNLA0006000609720
AS SEB Banka
kods UNLALV2X

SIA “RDZ Energy”
reģistrācijas Nr. 44103026146
adrese: Duntes iela 6, Rīga,
LV-1013
Konts: CH8808387000001071186
ING Belgium Brussels, Geneva, branch
kods BBRUCHGT

Pušu paraksti :
Pircēja vārdā __( paraksts*)_________________
(V.Grīnvalds)

Pārdevēja vārdā_( paraksts* )________
(M.Āriņš)

__( paraksts* )_________________
(Ļ.Butlere)
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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