IEPIRKUMA LĪGUMS
Mazsalacā
2016. gada 25.maijā

Nr. 103/2016

Mazsalacas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114167, juridiskā adrese:
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, tās domes priekšsēdētāja vietnieka
Andra Laužņa personā, kas darbojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā
Pasūtītājs,
un
Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Lauksalaca”, reģistrācijas Nr.
44103002576, juridiskā adrese: „Priedāji”, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215, tās
valdes priekšsēdētāja Ilgoņa Smalkā personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā
Pārdevējs, turpmāk saukti par „Pusēm” kopā vai par „Pusi” katrs atsevišķi, bez viltus, maldības
vai spaidiem, saskaņā ar iepirkumu „Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības
vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2016/2) rezultātiem, turpmāk –iepirkums,
noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā-Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets un summa
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pasūtītājs pērk dīzeļdegvielu un benzīnu ar oktānskaitli 95
(turpmāk tekstā - Prece).
1.2. Līguma kopējā summa (turpmāk līguma summa) bez pievienotās vērtības nodokļa ir
41999,99 euro.
1.3. Pārdevējs garantē izsniegto naftas produktu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.
2. Preces saņemšanas kārtība
2.1. Pasūtītāja amatpersonas un darbinieki iegādājoties degvielu parakstās degvielas
iegādes uzskaites lapā un kases čeka kopijā degvielas uzpildes stacijā „Priedāji”, Mazsalacas
pagastā, Mazsalacas novadā.
2.2. Katrā konkrētajā Preces saņemšanas reizē DUS cenu par saņemto Preci nosaka pēc
Pārdevēja noteiktas Preces cenas DUS Preces saņemšanas dienā par vienu litru, kāda noteikta
visiem pārējiem pircējiem.
2.3. Pasūtītājs var saņemt Preci Pārdevēja DUS katru darba dienu no plkst. 7:00 līdz
plkst. 21:00.
3. Samaksas kārtība
3.1. Pasūtītājs par iepriekšejā mēnesī saņemto Preci norēķinās saskaņā ar Pārdevēja
izrakstītu rēķinu par katru Pasūtītāja iestādi, kurā norādīts kopējais iegādātās degvielas apjoms.
3.2. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic līdz kārtējā mēneša 20. datumam. Maksājums
uzskatāms par veiktu ar dienu, kad Pasūtītāja maksājums ir ienācis Pārdevēja bankas kontā.
3.3. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu – AS Swedbank,
konts Nr. LV23HABA0551034616090, kods HABALV22.
4. Līguma pārkāpumi un to sekas
4.1. Puses ir atbildīgas par šī līguma saistību izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
4.2. Ja Pasūtītājs šajā līgumā noteiktajos termiņos neapmaksā Pārdevēja izsniegto rēķinu,
tad Pasūtītājam var tikt uzlikts pienākums maksāt līgumsodu 1,0 % (viens procents) apmērā no
nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās
summas.

5. Līguma termiņš un laušanas kārtība
5.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada 1. augusta un ir spēkā līdz 2018.gada 31.janvārim vai
līdz Līguma kopējas summas sasniegšanai.
5.2. Puses ir tiesīgas izbeigt šo līgumu pirms termiņa, savstarpēji rakstiski vienojoties un
nokārtojot savstarpējos maksājumus un saistības, kā arī gadījumā, ja ir sasniegta Līguma summa.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu pirms termiņa ja:
5.3.1. Preces cenas kāpuma gadījumā un prece cenu kāpums nav saistīts ar Preces
ražošanas izejvielu cenu kāpumu vai normatīvo aktu prasību izmaiņām attiecībā uz Preci;
5.3.2. Ja Pārdevējs šajā līguma noteiktajā kārtībā neizsniedz Preci vairāk kā piecas darba
dienas.
5.4. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt šo līgumu pirms termiņa, ja Pasūtītājs Pārdevēja izsniegto
rēķinu nav apmaksājis ilgāk kā vienu mēnesi.
5.5.Puses rakstiski paziņo par līguma laušanu piecas darba dienas iepriekš.
6. Citi noteikumi
6.1. Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, grozīt šo līgumu. Visi šī līguma grozījumi un
papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu pušu parakstīti. Tie
pievienojami līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos līgumā
noteiktās saistības un pienākumus.
6.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, tad
tā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
6.4. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā līgumā noteiktās tiesības, pienākumus
un saistības trešajā personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
6.5.Visus strīdus un domstarpības, kas radušies starp Pusēm šī līguma izpildes gaitā, Puses
risina pārrunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti tiesā LR
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 1 lapas divos eksemplāros un abiem ir vienāds
juridisks spēks. Katrai Pusei ir izsniegts viens līguma eksemplārs.
Pasūtītājs

8. Pušu paraksti un rekvizīti
Pārdevējs
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