VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
Priekulē
2020.gada 20.maijā

Nr.2.2.2/20/476

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV-3434, tās domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kas rīkojas
uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada
31.oktobra saistošo noteikumu Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata,
(turpmāk – Pircējs) no vienas puses
un
SIA “KINGS”, reģ.Nr.42103007310, juridiskā adrese: Lielā iela 8, Grobiņa, Grobiņas
novads, LV-3430, tās valdes locekļa Jura Guseva personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata,
(turpmāk – Pārdevējs) no otras puses, abi kopā tekstā saukti - Puses),
Ievērojot atklātā konkursa „Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA
„Priekules nami” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2020/8) rezultātus, noslēdz
šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Vienošanās priekšmets
1.1. Kārtība, kādā Pircējs pērk no Pārdevēja un Pārdevējs nodrošina Pircējam iespēju
iegādāties šādu degvielu: bezsvina benzīns ar oktānskaitli 98, bezsvina benzīns ar
oktānskaitli 95, sezonai atbilstoša dīzeļdegviela, turpmāk – Degviela, jebkurā no
Pārdevēja Degvielas uzpildes stacijām, kas norādītas tehniskā piedāvājumā (Vienošanās
1.pielikums), kā arī citās Pārdevēja Degvielas uzpildes stacijās, ja Pircējam tas
nepieciešams, visā Vienošanās spēkā esamības laikā un darbības teritorijā.
1.2. Katra Degvielas veida viena litra cenai piemērojamā atlaide ir fiksēta kā atlaide, kuru
Pārdevējs piemēros visiem Pircēja Degvielas pirkumiem visā Vienošanās spēkā
esamības laikā un darbības teritorijā.
1.3. Pārdevējs piegādā tikai ar Pircēju saskaņotu un atklāta konkursa noteikumiem
(Vienošanās 1.pielikums) atbilstošu Degvielu.
1.4. Iepirkuma dokumentos minētie degvielas iegādes apjomi ir orientējoši divu gadu
periodam.
2. Vienošanās darbības laiks un vieta
2.1.Vienošanās darbības vieta iepirkuma 1.daļai „Degvielas iegāde Priekules novada
pašvaldības vajadzībām Priekules novada teritorijā” ir Priekules novada teritorija.
2.2.Vienošanās stājas spēkā 23.05.2020. un darbojas 24 (divdesmit četri) mēnešus no
Vienošanās spēkā stāšanās brīža.
3. Cena un norēķinu kārtība
3.1.Preces viena litra cenai (bez PVN) piemērojamā atlaide atbilstoši Pārdevēja Atklātā
konkursā iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Vienošanās 2.pielikums) ir šāda:
1

3.1.1. bezsvina benzīns ar oktānskaitli 98 – Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā norādītā
cena, piemērojot atlaidi 0.050 EUR/litram;
3.1.2. bezsvina benzīns ar oktānskaitli 95 – Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā norādītā
cena, piemērojot atlaidi 0.050 EUR/litram;
3.1.3. sezonai atbilstoša dīzeļdegviela – Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā norādītā
cena, piemērojot atlaidi 0.050 EUR/litram.
3.2.Norēķinu kārtība starp Pircēju un Pārdevēju ir šāda:
3.2.1. Pārdevējs izsniedz Pircējam bezmaksas uzņēmuma kartes (kredītkartes), turpmāk
– Kartes, bezskaidras naudas norēķiniem par Degvielu Pārdevēja Degvielas
uzpildes stacijās saskaņā ar Vienošanās noteikumiem, iepriekš vienojoties par
Karšu saņemšanas vietu. PIN kods, kas garantē Kartes aizsardzību, Pircējam tiek
izsniegts kopā ar Karti. Karte ir derīga kopā ar PIN kodu vai parakstot kases čeku
visā šīs Vienošanās darbības termiņā;
3.2.2. Pārdevējs nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Degvielu ar izsniegtajām
kredītkartēm, piešķirot Pircējam ikmēneša kredītu iepirkuma 1.daļai „Degvielas
iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām Priekules novada teritorijā”
18 000 (astoņpadsmit tūkstoši) EUR apmērā. Pircējs apņemas nepārsniegt tam
piešķirto ikmēneša kredītlimitu. Kredītlimita pārsniegšanas gadījumā Pārdevējam
ir tiesības neapkalpot Pircēja kredītkartes, apstādinot jebkāda veida darījumus ar
Pircēja kredītkartēm.
3.2.3. Pircējs, Priekules novada pašvaldība, veic samaksu Pārdevējam par iepriekšējā
mēneša laikā saņemto Degvielu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina
saņemšanas saskaņā ar Pārdevēja sagatavotu rēķinu, kurš tiek nosūtīts Pircējam
elektroniski,
nosūtot
to
uz
Pircēja
elektroniskā
pasta
adresi
dome@priekulesnovads.lv.
3.3.Pircējs var neapmaksāt rēķinu par piegādāto Degvielu, ja konkrētajā norēķina mēnesī ar
eksperta atzinumu tika konstatēta nekvalitatīva Degviela, un tā rezultātā Pircējam radušies
zaudējumi, kamēr Pārdevējs nav atlīdzinājis visus Pircējam radušos zaudējumus;
3.4.Par apmaksas datumu tiek uzskatīts datums, kas noradīts Pircēja maksājuma uzdevumā.
3.5. Pārdevējs rēķinu sagatavo saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, papildus no
rēķinā norādot “Iepirkums Nr.2020/8”.
4. Piegādes līgumi
4.1.Pircējs Degvielu var saņemt tehniskajā piedāvājumā (Vienošanās 1.pielikums) norādītajās
degvielas uzpildes stacijās, kā arī citās Pārdevēja Degvielas uzpildes stacijās, ja Pircējam
tas nepieciešams, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
4.2. Katra konkrētā piegādes līguma funkciju Vienošanās darbības periodā pilda konkrētā
izdruka-čeks par Degvielas saņemšanu, kurš ir uzskatāms par derīgu piegādes līgumu, ja ir
apstiprināts ar Pircēja Kartei piešķirto PIN kodu.
4.3.Pārdevējs nodrošina, ka pēc katras veiktās operācijas ar kredītkarti Pircējam tiek izsniegta
izdruka-čeks par veikto operāciju, kurā ir norādīts saņemtās Degvielas veids, daudzums,
cena un apmaksas summa.
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5. Pušu atbildība
5.1. Pārdevējs apņemas:
5.1.1. piegādāt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošas kvalitatīvu Degvielu
Vienošanās noteikumos noteiktajā laikā un apjomā, piemērojot atlaidi, kura fiksēta
Vienošanās 3.1.punktā;
5.1.2. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas, bez maksas
izgatavot un izsniegt Pircējam pieprasījumā norādīto karšu skaitu;
5.1.3. savlaicīgi informēt Pircēju par izmaiņām darbībā, kas saistītas ar Karšu
izmantošanu;
5.1.4. Kartes nozaudēšanas, nozagšanas vai bojājuma gadījumā nodrošināt Kartes bezmaksas
aizstāšanu un nozaudētās, nozagtās vai bojātās kartes anulēšanu;
5.1.5. nodrošināt attiecīgās Kartes darbības apturēšanu vienas stundas laikā pēc Pircēja
pieprasījuma par kartes darbības apturēšanu vai paziņojuma saņemšanas par Kartes
nozaudēšanu vai nozagšanu;
5.1.6. veikt katru konkrēto piegādi saskaņā ar Vienošanās noteikumiem un atklāta konkursa
nolikuma nosacījumiem un savu piedāvājumu;
5.1.7. nodrošināt Vienošanās noteikumu izpildei nepieciešamo licenču spēkā esamību visā
Vienošanās darbības laikā;
5.2.Pircēja apņemas:
5.2.1. Pārdevēja norādītajā veidā iesniegt tam pieprasījumu kredītkaršu saņemšanai, norādot
nepieciešamo kredītkaršu skaitu;
5.2.2. nekavējoties ziņot Pārdevējam par Kartes nozaudēšanu vai nozagšanu, vai par
nepieciešamību apturēt Kartes darbību, pa tālruni 63490980 vai jebkurā no
Pārdevēja degvielas uzpildes stacijām;
5.2.3. ievērot Vienošanās noteikumos paredzēto norēķinu kārtību;
5.3. Vienošanās darbības laikā Pircējs var mainīt kopējo degvielas iegādes apjomu atkarībā no
faktiskās nepieciešamības un finansiālajām iespējām.
5.4. Pārdevējs nodrošina, ka Vienošanās izpildē tiek piesaistīti iepirkuma piedāvājumā
norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi ir). Apakšuzņēmēju, kurus Pārdevējs piesaista Darbu
izpildē, kā arī personu, uz kuru iespējām Pārdevējs balstās, nomaiņa ir atļauta tikai ar
iepriekšēju Pircēja rakstisku piekrišanu.
5.5. Pārdevējs rakstiski lūdz Pircēja piekrišanu par apakšuzņēmēju, kurus Pārdevējs piesaista
Vienošanās izpildē, kā arī personu, uz kuru iespējām Pārdevējs balstās, nomaiņu,
pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā norādītos dokumentus attiecībā uz
apakšuzņēmējiem, kurus Pārdevējs piesaista Vienošanās izpildē, kā arī personām, uz kuru
iespējām Pārdevējs balstās.
6. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
6.1.Vienošanos var grozīt Pusēm vienojoties rakstiski vai izbeigt, saskaņā ar Līgumu un
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
6.2.Visi Vienošanās grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski, kas apstiprināmi ar
abu Pušu parakstiem.
6.3. Ja nepārvaramas varas (Līguma 7.1. un 7.2.punkts) apstākļu un to seku dēļ nav iespējams
izpildīt Vienošanās noteikumos paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc
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iespējas drīzāk vienojas par Vienošanās izpildes alternatīviem variantiem, veic attiecīgus
grozījumus Vienošanās noteikumos vai arī izbeidz Vienošanos.
6.4. Kādam no Vienošanās noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā,
Vienošanās nezaudē spēku tās pārējos punktos.
6.5. Pircējs var izbeigt Vienošanos, rakstiski brīdinot Pārdevēju 7 (septiņas) dienas iepriekš
un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:
6.5.1. Pārdevējs, pārkāpdams Vienošanās noteikumus, nepilda vispār, nepilda
pienācīgi vai nepilda noteiktajā termiņā Vienošanās noteikumos un tās
pielikumos noteiktās saistības. Vienošanās tiek izbeigta datumā, kāds norādīts
iepriekš nosūtītā paziņojumā;
6.5.2. Pārdevējs nomaina apakšuzņēmēju vai personas, uz kuru iespējām tas balstās
bez saskaņošanas ar Pircēju Vienošanās noteikumu 5.5.punktā noteiktajā kārtībā
vai Pircējs pamatoti nepiekrīt apakšuzņēmēja vai personas, uz kuru iespējām
Pārdevējs balstās nomaiņai.
6.6. Pircējs var izbeigt Vienošanos bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:
6.6.1. Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Vienošanās izpildes laikā
Pārdevējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
6.6.2. ir apturēta Pārdevēja saimnieciskā darbība;
6.6.3. ir uzsākta Pārdevēja likvidācija, vai arī Pārdevējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
6.7. Pārdevējs var izbeigt Vienošanos, rakstiski brīdinot Pircēju 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja
Pircējs neveic maksājumu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc rēķinā norādītā apmaksas
datuma.
6.8. Ja Pārdevējs vienpusēji izbeidz Vienošanos (izņemot 6.7.punktā minētajā gadījumā), tad
Pircējs, izrakstot rēķinu, var prasīt no Pārdevēja līgumsodu 10 % apmērā no kopējās
Finanšu piedāvājumā norādītās līgumsummas, par kuru tiek izbeigta Vienošanās.
6.9. Ja Pircējs kavē Pārdevēja, atbilstoši Vienošanās noteikumiem sagatavotā, rēķina
apmaksu, tad Pārdevējs, izrakstot rēķinu, var pieprasīt no Pircēja līgumsodu 0,1% apmērā
no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās
Finanšu piedāvājumā norādītās līgumsummas. Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja
kavējums notiek no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ un Pircējs var iesniegt pierādījumus
par šo apstākļu esamību. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes.
7. Nepārvarama vara
7.1.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās noteikumu pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts
varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstiski
jāpaziņo otrai Pusei. Ja iespējams, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja minēto izziņu nav iespējams iegūt, ziņojumam
jāpievieno citi pierādījumi par minētajiem ārkārtējiem apstākļiem, to darbības
apstiprinājumu un raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse
nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas
izpildes pamatu. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā
konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku
paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.
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8. Citi noteikumi
8.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, bet, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kartībā. Ja
Izpildītājs ir ārvalstīs reģistrēta persona, tad strīdus risina Latvijas Republikas tiesā,
strīdus jautājumu izskatīšanā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību normas
8.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tās darbinieku neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
bezdarbību rezultātā.
8.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā un tās
noteikumi paliek saistoši Pušu prasību un saistību pārņēmējiem.
8.4. Puse rakstiski informē otru Pusi par juridiskā statusa, kontaktpersonu vai citu rekvizītu
nomaiņu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā.
8.5. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir neatņemamas Līguma
sastāvdaļas.
8.6. Vienošanās stājas spēkā 23.05.2020. un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no tās
spēkā stāšanās dienas.
8.7.

Pircēja kontaktpersona šīs Vienošanās izpildes laikā:
Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, tālrunis 29176392,
e-pasts: direktors@priekulesnovads.lv

8.8.

Pārdevēja kontaktpersona Vienošanās izpildes laikā:
SIA “KINGS” valdes
kings@apollo.lv

8.9.

loceklis

Juris

Gusevs,

tālrunis

63490980,

e-pasts:

Vienošanās sagatavota 2 (divos) eksemplāros katrai Pusei pa vienam.
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti

PIRCĒJS
Priekules novada pašvaldība

PĀRDEVĒJS
SIA “KINGS”

Reģ. Nr.90000031601
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules
novads, LV-3434
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV30HABA0551018598451

Reģ.Nr. 42103007310
Adrese: Lielā iela 8, Grobiņa, Grobiņas novads,
LV-3430
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV42UNLA0012002467497

domes priekšsēdētāja
Vija Jablonska
(paraksts)

valdes loceklis
Juris Gusevs
(paraksts)

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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