IEPIRKUMA LĪGUMS NR.POSSESSOR/2021/24
par degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un mazgāšanas pakalpojumu
iegādi degvielas uzpildes stacijās SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vajadzībām
Rīgā, Pušu pievienotais pēdējā laika zīmoga pievienošanas datums
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154,
juridiskā adrese: Rīga, K.Valdemāra iela 31, kuru saskaņā ar 2020.gada 12.novembra valdes
lēmumu Nr.134/1140 pārstāv izpilddirektors Vladimirs Loginovs (turpmāk - Pircējs), no vienas
puses, un
akciju sabiedrība “VIADA Baltija”, vienotais reģistrācijas Nr.40103867145, juridiskā
adrese: Rīga, Alīses iela 3, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Arunas Satkus
(turpmāk – Pārdevējs), no otras puses,
turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz
iepirkuma „Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un mazgāšanas pakalpojumu
iegāde degvielas uzpildes stacijās SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vajadzībām”
(POSSESSOR/2021/24) rezultātiem, Tehnisko specifikāciju un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk AS “VIADA Baltija” degvielas uzpildes stacijās Latvijas
Republikas teritorijā (turpmāk – DUS), izmantojot Pārdevēja izsniegtas derīgas kredītkartes
(turpmāk – Karte), degvielu un autotransporta ekspluatācijas preces un mazgāšanas pakalpojumus
(turpmāk – Prece) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Pārdevēja iesniegto finanšu
piedāvājumu (2.pielikums). Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Paredzamo Preču apjomu veido:
1.2.1. benzīna ar oktānskaitli 95 iegāde – 12 000 litri;
1.2.2. autotransporta ekspluatācijas preču un mazgāšanas pakalpojumu iegāde – 1800 EUR apmērā.
1.3. Pircējam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) ir tiesības pēc nepieciešamības
iegādāties Preci vajadzīgajā apjomā, neizmantojot visu plānoto apjomu.
1.4. Pārdevējs nodrošina degvielas un autotransporta ekspluatācijas preču iegādes iespējas visās
Pārdevēja DUS 24 stundas diennaktī un autotransporta mazgāšanas pakalpojumus – laikā no plkst.
8.00 līdz plkst. 20.00, saskaņā ar piedāvājumā iesniegto Pārdevēja DUS sarakstu (3.pielikums).
1.5. Karte ir kredītkarte bezskaidras naudas norēķiniem par Preci Pārdevēja DUS (turpmāk –
Karte), kuras kontā (turpmāk – Konts), atrodas Pircējam piešķirts kredīts, kas ir pietiekams Pircēja
izvēlēto Preču iegādei.
1.6. Pārdevējs nodrošina iespēju nepieciešamības gadījumā papildināt Kartes limitu 10 (desmit)
kalendāro dienu laikā.
1.7. Puses vienojas, ka Pārdevējs piešķir Pircējam pastāvīgu atlaidi degvielas litram: EUR 0.053,
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā apmērā.
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Pircējs, pasūtot Pārdevējam papildus Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas,
norādot Karšu izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju.

2.2. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas izgatavot
un izsniegt Pircējam tā pasūtītās Kartes 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas
dienas.
2.3. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu.
2.4. Pārdevējs piešķir Pircējam kredītu, kāds ir norādīts Kartes pieteikumā.
2.5. Pircējs var iegādāties jebkuru šim iepirkumam atbilstošo preci jebkurā Pārdevēja DUS,
saskaņā ar noteikto Kartes kategoriju.
2.6. 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 šo Karti Pircēja vārdā,
izņemot gadījumu, ja Pircējs pirms tam saskaņā ar Līguma 5.punktu ir brīdinājis, ka Karte tiek
lietota prettiesiski.
2.7. Pārdevējs, izgatavojot Pircējam Kartes, atver Karšu kontu. Šīm Kartēm piesaistīti PIN
(personu identifikācijas numuri) kodi, kas garantē Kartes aizsardzību. PIN kods ir konfidenciāla
informācija, kuru Pārdevējs ir tiesīgs izpaust tikai Kartes lietotājam. Pēc DUS darbinieka
pieprasījuma, norēķinoties ar Karti, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
2.8. Pārdevējs līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz Pircējam ikmēneša Karšu konta pārskatu par
iepriekšējā mēneša naudas līdzekļu kustību un rēķinu, nosūtot uz e-pastu: info@possessor.gov.lv.
Gadījumā, ja Pircējs līdz mēneša 10.datumam nav saņēmis rēķinu un Konta pārskatu, tam ir
jāinformē Pārdevējs.
2.9. Pircējs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc rēķina par iepriekšējo mēnesi saņemšanas dienas veic
apmaksu par iepriekšējā mēnesī ar Kartēm iztērētajiem naudas līdzekļiem.
2.10. Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena) procenta apmērā no
nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentus) no kopējās attiecīgā mēneša līgumcenas.
3. Preču kvalitāte
3.1. Precei, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas standartiem.
3.2. Pārdevējs apliecina, ka visai piedāvātajai Precei kvalitāte ir apstiprināta ar normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu atbilstības sertifikātu un
garantē pārdotās Preces atbilstību valstī noteiktajām kvalitātes prasībām, arī gadījumos, kad šādas
prasības tiek mainītas.
3.3. Gadījumā, ja Pircējam radušies tieši materiāli zaudējumi sakarā ar kvalitātei neatbilstošas šai
Līgumā paredzētās Preces iegādi, kas nopirkta Pārdevēja DUS, Pārdevējs maksā Pircējam pilnu
materiālo zaudējumu summu.
3.4. Ja Pārdevējs pārdevis Pircējam nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci,
Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru
šādu gadījumu un atlīdzina visus Pircējam radušos zaudējumus, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc
Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas.

3.5. Pretenzijas par degvielas kvalitāti Pircējs var iesniegt Pārdevējam rakstveidā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
4. Pušu atbildība
4.1. Puses ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
4.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
Puses vai tās darbinieku, kā arī šis puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.3. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Kartes pazaudēšana
5.1. Ja Karte tiek nozaudēta, nozagta vai sabojāta, Pircējam nekavējoties par šo faktu ir jāziņo
Pārdevējam pa tālruni 80000208 un jānosūta rakstisks paziņojums par Kartes slēgšanu uz e-pastu
info@viadabaltija.lv. Pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas Karte tiek anulēta, un Pārdevējs
uzņemas pilnu atbildību par visiem turpmākajiem darījumiem, kas veikti ar anulēto Karti.
Paziņojuma nesavlaicīgas sniegšanas vai nesniegšanas gadījumā Pircējs sedz visus maksājumus,
kas veikti ar viņam izsniegto Karti.
5.2. Pārdevējs izsniedz Pircējam jaunu Karti 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas.
6. Pretenzijas un to izskatīšanas kārtība
6.1. Pretenzijas par varbūtējām kļūdām Konta pārskatā Pārdevējs pieņem rakstveidā 60 (sešdesmit)
kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis atskaiti.
6.2. Pamatojoties uz Pircēja iesniegumu Pārdevējs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā veic pārbaudi,
kuras rezultātā iesniedz izvērstu Konta pārskata izrakstu.
6.3. Visus jautājumus un strīdus, kas rodas starp Pusēm šī Līguma izpildes laikā, Puses risina
sarunu ceļā, rakstveidā piesakot pretenzijas un prasījumus, bet, ja nav iespējams vienošanos panākt
– jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no noslēgtā Līguma, tiks izšķirts vispārējās
jurisdikcijas tiesā.
7. Līguma darbības laiks
7.1. Līgums stājas spēkā ar 2021.gada 24.aprīli un ir spēkā 3 (trīs) gadus vai līdz kopējās
līgumcenas 41 999.99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99
centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem
iestāsies pirmais.
7.2. Kartes derīguma termiņš ir vienāds ar Līguma darbības termiņu.
7.3. Pircējs var izbeigt Līgumu, brīdinot Pārdevēju 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
Pircējam Līguma izbeigšanas dienā ir jānodod kartes Pārdevējam.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi,
ja tā radusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, ko 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.
8.2. Puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ, 5 (piecu)
darbdienu laikā rakstveidā informē otro Pusi par minēto apstākļu rašanos. Puses, savstarpēji
vienojoties, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.
9. Citi nosacījumi
9.1. Pircēja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā - Administratīvā departamenta
saimniecības pārzinis Andris Timma (tālr.29468638, e-pasts info@possessor.gov.lv).
9.2. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā – Iepirkumu speciāliste Arta Kaņepe
(tālr.: 67475529, e-pasts: a.kanepe@viadabaltija.lv).
9.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tad, ja tie noformēti rakstveidā un Puses tos
ir parakstījušas.
9.4. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs:
Pārdevējs:
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Akciju sabiedrība “VIADA Baltija”
K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV – 1887
Alīses iela 3, Rīga, LV - 1046
Reģ.Nr.40003192154
Reģ.Nr. 40103867145
Konts: Nr.LV17HABA0551032309150
Konts: LV84HABA0551039841158
Banka: AS „Swedbank”
Banka: AS „Swedbank”

_______________________________
Izpilddirektors V.Loginovs

________________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Satkus

Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

