L lG U M S Nr.
~iO L t
par degvielas un citu auto preču un pakalpojum u iegādi

Rīga,

2018. gada 29. jūnija

Veselības m inistrija, reģistrācijas Nr. 90001474921, tās valsts sekretāra A ivara Lapiņa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar M inistru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikum iem Nr. 286
„Veselības m inistrijas nolikum s”, turpm āk - “Pircējs”, no vienas puses un
akciju sabiedrība “V IR ŠI-A ”, reģistrācijas Nr. 40003242737, ko, pam atojoties uz akciju
sabiedrības “V IR ŠI-A ” 2018. gada 2. jan v ārī izdoto pilnvaru Nr. 01/2018, pārstāv akciju sabiedrības
“V IRŠI-A ” vecākā klientu apkalpošanas vadītāja Sanita Glužina, turpm āk - „Pārdevējs”, no otras
puses,
abi kopā turpm āk - “Puses”, atsevišķi - “Puse” , pam atojoties uz iepirkum a „Degvielas un citu
auto preču un pakalpojum u iegāde”, iepirkum a identifikācijas numurs VM 2018/10, rezultātiem ,
noslēdz šādu līgumu ar pielikum iem , turpm āk - „Līgum s”, par sekojošo:

1. LĪG U M A PRIEK ŠM ETS
1.1.
Pārdevējs pārdod un Pircējs iegādājas degvielu un citas transportlīdzekļu ekspluatācijai
nepieciešam ās preces un pakalpojum us, izm antojot Pircējam izsniegtās norēķinu kartes, saskaņā ar
Līguma 1. pielikum u „Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājum s” un Līgum a 2. pielikum u
„Finanšu piedāvājum s”, kas ir neatņem am as Līgum a sastāvdaļas.
1.2.
Pircējs Līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījum a izpildi - degvielas un citu
transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešam o preču iegādi Tehniskajā specifikācijā norādītā apjomā.

2. CENA, LĪG U M A SUM M A UN N O R ĒĶ INU KĀRTĪBA
2.1.
Iepirkum a līguma sum m a bez pievienotās vērtības nodokļa Iepirkum a līgum a darbības
laikā nepārsniedz EUR 41 999,00 (četrdesm it viens tūkstotis deviņi simti deviņdesm it deviņi eiro).
2.2.
Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar Pārdevēja piedāvātajām degvielas cenām
degvielas iegādes brīdī attiecīgajā Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā (turpm āk tekstā - DUS),
piem ērojot pastāvīgo degvielas cenas atlaidi 7% (septiņi procenti) no m azum tirdzniecības cenas.
Pārdevējs apliecina, ka degvielas cenās ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un
nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Līgum a izpildi.
2.3.
N epieciešam o preču un pakalpojum u iegādes cena tiek noteikta saskaņā ar Pārdevēja
piedāvātajām cenām preču un pakalpojum u iegādes brīdī attiecīgajā Pārdevēja DUS. A utom ašīnu
mazgāšanai, satiksm es produktiem, eļļām, smērvielām , šķidrumiem, auto piederum iem un citām
precēm tiek piem ērota atlaide 10% (desm it procenti) apm ērā no preču un pakalpojum u cenas.
Pārdevējs apliecina, ka preču un pakalpojum u cenās ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību
nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
2.4.
Pircējs Līgumā minēto preču, pakalpojum u un degvielas iegādi finansē no Veselības
ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta finanšu līdzekļiem.
2.5.
Pircējs samaksu par degvielu, preču un pakalpojum u iegādi Pārdevējam veic par
iepriekšējo mēnesi līdz nākošā m ēneša 25. datum am , pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja
norādīto norēķinu kontu saskaņā ar Pārdevēja iesniegto rēķinu.
2.6.
Atskaite, kurā ietverta inform ācija par katras kredītkartes norēķiniem (degvielas iegādes
datums, laiks, vieta, veids, 1 litra cena ar atlaidi, kredītkartes lietotājs), rēķins un cita inform ācija tiek

nosūtīta uz Pircēja e-pastu vm @ vm .gov.lv un rēķins ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek sagatavots
elektroniski, uz katra rēķina norādot tā svītru kodu un unikālu numuru, kas nodrošina rēķina
autorizāciju. Gadījumā, ja Pircējs līdz m ēneša 5. datumam nav saņēmis rēķinu (atskaiti) no
Pārdevēja, tam par to rakstveidā jāinform ē Pārdevējs. Pretējā gadījum ā uzskatāms, ka Pircējs to ir
saņēmis.
2.7.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis pārskaitījum u Pārdevēja
norādītajā bankas norēķinu kontā.
3. PUŠU PIENĀK UM I
3.1.

Pārdevēj s nodrošina:

3.1.1. pastāvīgo atlaidi degvielai nem ainīgu visā Līgum a darbības
laikā;
3.1.2. iespēju iegādāties degvielu, citas nepieciešam ās preces un pakalpojumus atbilstoši
Līguma nosacījumiem.
3.2.
Pircējs sam aksā Pārdevējam par Līguma 1.1.punktā minēto preci Līguma 2.5.punktā
noteiktajā termiņā.
4. PUŠU A TBILDĪBA
4.1.
Par Līgumā noteiktā m aksājum a term iņa kavējum u Pircējs m aksā Pārdevējam līgum sodu
0,01% (viena sim tā daļa no procenta) apm ērā no nokavētā m aksājum a summas par katru kavējum a
dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) ko kavētā m aksājum a summas.
4.2.
Ja Pārdevējs pārdevis Pircējam Līgum a noteikum iem neatbilstošu degvielu, Pārdevējs
maksā Pircējam radušos zaudējumus pilnā apm ērā pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas saskaņā ar
Latvijas Republikas norm atīvajiem aktiem.
4.3.

Līgum soda sam aksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.

4.4.
Puses pilnā apm ērā atbild viena otrai par zaudējum iem , kas
radīti otrai Pusei ļaunprātības vai neuzm anības dēļ.

nav atrunāti Līgumā, ja tādi

5. LĪGUM A D ARBĪBAS TERM IŅŠ
Līgums stājas spēkā 2018. gada 2. jūlijā un darbojas 36 (trīsdesm it sešus) mēnešus no Līguma
spēkā stāšanās dienas vai līdz degvielas un citu nepieciešam o preču un pakalpojum u iegādes Līguma
2.1. punktā norādītās summas apm ērā (atkarībā no tā, kurš nosacījum s iestājas ātrāk).

6. K VALITĀTE
Degvielas un citu nepieciešam o preču un pakalpojum u kvalitātei jābūt apliecinātai ar degvielas
un citu nepieciešam o preču ražotāju un izplatītāju sertifikātiem, kuriem jāatbilst Latvijas Republikas
spēkā esošajos norm atīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7. N E PĀ RV A RA M A VARA
7.1.
N eviena no Pusēm nav atbildīga par Līgum a saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav
bijusi iespējam a nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja Puse par
šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās
dienas.
7.2.
Līgumā noteiktais izpildes un samaksas term iņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika
periodu, pār kādu šie nepārvaram as varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi.
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8. D O M STARPĪBAS UN STRĪDI
8.1.
Visus strīdus un dom starpības, kas radušies staip Pusēm Līguma izpildes gaitā. Puses
cenšas risināt sarunu ceļā. Ja savstarpēju pārrunu ceļā risinājum u panākt nav iespējams, tad katrai no
Pusēm ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas norm atīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2.
Visos jautājum os, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā
esošajiem norm atīvajiem aktiem.

9. LĪGUM A IZBEIG ŠA N A UN GR O ZĪŠA NA
9.1.
Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, 30 (trīsdesm it) dienas iepriekš rakstiski
paziņojot par to otrai Pusei. Šādā gadījum ā Līgum a darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad
Puses parakstījušas vienošanos par Līgum a izbeigšanu, kā arī veikušas savstarpējo norēķinu un
saistību pilnīgu izpildi.
9.2.

Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Iepirkum a līgumu šādos gadījumos:

9.2.1. Pārdevējs nenodrošina iespēju iegādāties degvielu Pārdevēja DUS, proti, Pārdevēja
D egvielas uzpildes stacijās nav iespējams iegādāties Pircējam nepieciešam o degvielas veidu un šādi
apstākļi turpinās vairāk kā 24 stundas;
9.2.2. Pārdevējs ir pārdevis nekvalitatīvu degvielu un transportlīdzekļu ekspluatācijai
nepieciešam ās preces vai sniedzis nekvalitatīvus transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešam os
pakalpojumus;
9.2.3. Pārdevējs atkārtoti (ar to saprotot - divas reizes viens un tas pats pārkāpums) pārkāpis
citus Līguma noteikum us;
9.2.4. Pārdevējs ir pasludināts par m aksātnespējīgu vai uzsākta tā likvidācija.
9.3.
Līgum a 9.2.1. - 9.2.4. punktos noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu
(spēkā neesošu) 7. dienā no attiecīga Pircēja rakstveida paziņojum a par Līguma vienpusēju
izbeigšanu nosūtīšanas dienas Pārdevējam.
9.4.
Par Līgum a grozījiimiem un papildinājum iem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās
vienošanās kļūst par šī Līgum a neatņem am ām sastāvdaļām.

10. CITI N O TEIK U M I
10.1. Ja Karte tiek pazaudēta vai prettiesiski nonāk trešās personas valdījum ā, par to
nekavējoties jāziņo Pārdevējam rakstiskā veidā pa faksu: 67807503 un m utiski pa tālruni: 67807500.
Pircējs ir atbildīgs un tam jāapm aksā visi ar Karti veiktie darījumi, kas notikuši līdz brīdim, kad
Pircējs ir pienācīgā kārtībā paziņojis Pārdevējam par Kartes nozaudēšanu vai tās nonākšanu trešo
personu rīcībā.
10.2. Ja kāds no Līguma noteikum iem zaudē spēku norm atīvo aktu grozījumu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šajā gadījum ā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem norm atīvajiem aktiem.
10.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju m aiņa nevar būt par pam atu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. G adījum ā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tās
noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēm ējam . Pārdevējs brīdina Pircēju par šādu apstākļu iestāšanos
vienu mēnesi iepriekš.
10.4. Puses ir iepazinušās ar Līgum a saturu. Tas ietver pilnīgu pušu vienošanos un to nevar
mainīt citādā kārtībā kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.
10.5. N eviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no
tās, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
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10.6. K ontaktpersona no Pircēja puses - Dace Pokšāne, Veselības m inistrijas Resursu vadības
departam enta Saim niecības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876004, e-pasts: dace.poksane@ vm .goyjv
10.7. Kontaktpersona no Pārdevēja puses - Sanita Glužina, akciju sabiedrības “VIRŠI-A”
vecākā klientu apkalpošanas vadītāja, tālrunis: 67807500, e-pasts: sanita.gluzina@ virsia.lv.
10.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros. Līgums sastāv no
pam atteksta uz 4 (četrām) lappusēm ar pielikum iem : Līgum a 1. pielikum s “Tehniskā specifikācija /
Tehniskais piedāvājum s'’ uz 14 (četrpadsmit) lpp. un Līguma 2. pielikum s “Finanšu piedāvājum s”
uz 1 (vienas) lpp. Visi Līguma eksemplāri ir vienādu juridisku spēku.

11. PUSU REKVIZĪTI u n p a r a k s t i
Pircējs:

Pardevejs:

V eselības ministrija
Brīvības iela 72, k-1, Rīga, LV -1011
Tālr.: 67876050, Fakss: 67876002
E-pasts: vm @ vm .gov.lv
Reģ. Nr. 90001474921
Valsts kase
kods: TRELLV22
Konts: L V 17TREL2290562020000

Akciju sabiedrība “ V IR ŠI-A ”
Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts
A izkraukles novads, LV-5101
Tālr.: 67807500, Fakss: 67807503
E-pasts: degviela@ virsia.lv
Vienotais reģ. Nr. 40003242737
Banka: AS “ SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV 28U N LA 0026000404101

Veselības m inistrijas
Resursu vadības departam enta
Saim niecības nodaļas
vecākais eksperts

L ^Ur‘S ^ °l°t°vs

V eselības m inistrijas
R esursu vadības d epartam enta
S aim niecības nodaļas vadītāja

Pokšāne

