LĪGUMS Nr. TMR 2013_3
2013.gada 12.septembrī
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts, reģ.Nr. 90000012776, adrese:
Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150, direktores Annas Jurkānes personā, kura darbojas uz Nolikuma
pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pircējs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUKoil Baltija R”, reģ.Nr. 40003134777, adrese: Alīses iela 3,
Rīga, LV-1046, tās Komercdaļas vadītājas Ineses Ulmanes personā, kura darbojas uz pilnvaras Nr.03/77
pamata,
turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses un abi kopā sauktas – Puses, pamatojoties uz
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta iepirkumu „Degvielas iegāde 2013.2014.gadā”, identifikācijas Nr.TMR 2013/3, iepirkumu komisijas 2013.gada 23.augusta lēmumu
(protokols Nr.10.), noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts – Līgums:
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1. Līguma priekšmets
Pircējs iegādājas un Pārdevējs pārdod Pircējam 95 markas benzīnu un dīzeļdegvielu, turpmāk
tekstā – Degviela.
Degvielas pirkšana notiek visās Pārdevējam piederošās degvielas uzpildes stacijās (arī ārvalstīs),
turpmāk tekstā – DUS, izmantojot Pārdevēja izsniegtās 3 degvielas kredītkartes, turpmāk tekstā –
Karte, kas Pircējam dod tiesības iegādāties degvielu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
Līguma darbības laikā degvielas apjoms: 95 markas benzīnam – līdz 12 000 litriem,
dīzeļdegvielai – līdz 5000 litriem.
2. Norēķinu kārtība
Pārdevējs pārdod Degvielu Pircējam, piemērojot atlaidi Ls 0,025 (0 lati 025 santīmi) no viena
litra mazumtirdzniecības cenas visās Pārdevēja DUS Degvielas pirkšanas brīdī.
Atlaide ir fiksēta un nemainās visā Līguma darbības laikā.
Samaksa par saņemto Degvielu notiek ar pēcapmaksu par faktiski iegādātās degvielas apjomu
vienu reizi mēnesī pēc rēķina un kopsavilkuma saņemšanas par darījumiem, kas iepriekšējā
mēnesī veikti ar Pircējam izsniegto Karti.
3. Pušu tiesības un pienākumi
Pircējs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas apmaksāt rēķinu
par iegādāto Degvielu ar Kartēm.
Pircējam ir tiesības pasūtīt mazāku vai lielāku iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajām
vajadzībām.
Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja noteikumus (1.pielikums), kas attiecas uz Kartes izmantošanu.
Pircējam ir pienākums nekavējoties ziņot Pārdevējam par Kartes nozaudēšanu vai nozagšanu pa
tālruni 80000208 vai jebkurā no Pārdevēja degvielas uzpildes stacijām visu diennakti. Kartes
nozaudēšanas gadījumā Pārdevējs jaunu izsniedz bez maksas.
Pārdevējs apņemas izsniegt Pircējam 3 (trīs) Kartes bez maksas 3 darba dienu laikā no Līguma
parakstīšanas dienas. Pārdevēja izsniegtās Kartes ir derīgas visā šī līguma darbības termiņā.
Pārdevējs ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša 10 (desmitajam) datumam sagatavo Pircējam
rēķinu un kopsavilkumu par darījumiem, kas iepriekšējā mēnesī veikti ar Pircējam izsniegto
Karti.
Kopsavilkums, rēķins un cita informācija tiek ievietota Pārdevēja mājas lapā www.lukoil.lv
esošajā pašapkalpošanas sistēmā.
4. Preču kvalitāte
Pārdevējs nodrošina Degvielas kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem, ko apliecina ar
Degvielas ražotāju un izplatītāju izdotiem sertifikātiem, kas atbilst Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiema aktiem.
5. Līguma darbības termiņš
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Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim.
Pircējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma pirms 5.1. punktā minētā termiņa, ja Pārdevējs
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nav nodrošinājis Degvielas atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām vai arī nav nodrošinājis
Degvielas uzpildi ar izsniegtajām Kartēm Pārdevējam piederošajās DUS.
Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma pirms 5.1.punktā minētā termiņa, iesniedzot
Pircējam rakstisku uzteikumu ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, ja Pircējs nav apmaksājis
Pārdevēja iesniegtos rēķinus ilgāk kā vienu mēnesi.

6. Pušu atbildība
Par šī līguma pienācīgu izpildi Puses atbild saskaņā ar šī līguma noteikumiem un spēkā esošajiem
normatīviem aktiem.
Puses nav atbildīgas par šī līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, kā arī par nepienācīgu
izpildi, ja tā cēlonis ir nepārvaramas varas apstākļi.
7. Citi noteikumi
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Visi strīdi un domstarpības, kas radušās strarp Pusēm šī Līguma izpildes gaitā, tiek risināti
savstarpējā sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad Latvijas Republikas likumos noteiktajā
kārtībā.
Jebkuri šī līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski, pielikumu veidā,
pievienojami šim līgumam un kļūst par tā neatņemamo sastāvdaļu no tā brīža, kad parakstījušas
abas Puses.
Nekādi mutiski šī līguma grozījumi un papildinājumi nav uzskatāmi par spēkā esošiem un Pusēm
saistošiem.
Ja kāda no pusēm nepilda vai pārkāpj līguma saistības, otra puse ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu
brīdinot otru pusi desmit dienas iepriekš.
Pusēm ir tiesības lauzt šo līgumu savstarpēji vienojoties, par to rakstveidā vismaz vienu mēnesi
iepriekš brīdinot otru Pusi.
Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām.
Puses vienojas, ka no Pircēja puses ar Līguma izpildi saistītos jautājumus turpmāk risinās Pircēja
pilnvarotā persona pieminekļu un kultūrvides daļas vadītājs, tālrunis 27801028, fakss 67973628,
e-pasts dainis.linmeijers@gmail.com.
Puses vienojas, ka no Pārdevēja puses ar Līguma izpildi saistītos jautājumus turpmāk risinās
Pircēja pilnvarotā persona Viktorija Fomčenkova, tālrunis 67066422, fakss e-pasts
v.fomcenkova@lukoil.lv.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, adrese, bankas rekvizīti, tad tā nekavējoties
rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie Pircēja, viens pie Pārdevēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8.Pušu rekvizīti

Pircējs:
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis
-Turaidas muzejrezervāts
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Pārdevējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„LUKoil Baltija R”
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