Līgums Nr.4919/14
par degvielas kredītkartes “LUKOIL” izmantošanu
Rīgā, 2014.gada 25.martā
SIA “LUKoil Baltija R”, turpmāk saukta “Pārdevējs”, no vienas puses, un Rēzeknes
novada pašvaldība, turpmāk saukta “Pircējs”, no otras puses, abi kopā saukti „Puses”
vai atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma
„Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam”
(identifikācijas Nr. RNP 2013/22) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (tālāk tekstā – Līgums)
par sekojošu:
LĪGUMA TERMINU SKAIDROJUMS
Karte – degvielas kredītkarte “LUKOIL” bezskaidras naudas norēķiniem par precēm
degvielas uzpildes stacijās, tiek nodota Pircējam saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
Prece – jebkurš kustamais īpašums (degviela un/vai citas preces) vai pakalpojums, kas
tiek pārdots vai piedāvāts pārdošanai Pircējam.
DUS – tirdzniecības vieta, kura pieder Pārdevējam vai tā sadarbības partneriem, kurā
Pircējs var norēķināties par iegādātām precēm ar Karti. DUS saraksts pieejams interneta
vietnē www.lukoil.lv.
Norēķinu periods – viens kalendārais mēnesis no pirmā līdz pēdējām datumam, par
kuru Pircējam jānokārto maksājumi.
Kredīta limits – naudas summa, kuras apmērā Pircējs var iegādāties Preces un izmantot
pakalpojumus kredītā ar pēcapmaksas noteikumiem, saskaņā ar Līgumu.
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk DUS Preces, izmantojot Pārdevēja izsniegtās
Kartes.
2. KARTES IZSNIEGŠANA UN LIETOŠANA
Kartes izsniegšanas un lietošanas kārtība ir noteikta „LUKOIL degvielas norēķinu kartes
lietošanas noteikumi”, kas tiek publicēti www.lukoil.lv, sadaļā kartes juridiskām
personām.
3. CENA UN NORĒĶINU KARTĪBA
3.1. Karte dod tiesības Pircējām iegādāties Preci DUS, kā arī izmantot pakalpojumus, kas
noteikti izsniegto karšu ierobežojumu un limitu robežās, ja tādi ir noteikti.
3.2. Pircējs uzņemas patstāvīgi sekot līdzi iemaksātas naudas izmantošanai. Pirms
degvielas uzpildes, Pircējam ir pienākums pārliecināties par iespēju norēķināties par
saņemto degvielu. Jebkurā gadījumā Pircējam ir pienākums norēķināties par saņemto
Preci uz vietas – DUS, Pircējs vai tā pārstāvis nav tiesīgs pamest DUS nenorēķinoties.
3.3. Pircējam, iegādājoties ar Kartēm Preces DUS, tiek piešķirtas šādas atlaides:
Degvielas tips:
Piemērotā
atlaide
no
mazumtirdzniecības
Degvielas pārdošanas cenas,
% (procentos)
95 Benzīns, 95 ECTO, 98 Benzīns
3,8
Dīzeļdegviela, Dīzeļdegviela ECTO
3,8
- Automazgāšanai - 30%, - Autoprecēm - 5%.
- LTL 0.07 no esošās mazumtirdzniecības cenas “LUKoil” degvielas uzpildes stacijās
Lietuvā;
- EUR 0.02 no esošās mazumtirdzniecības cenas “LUKoil” degvielas uzpildes stacijās
Igaunijā.
3.4. Pašapkalpošanas sistēmas izmantošanas kārtība ir noteikta „Pašapkalpošanas
sistēmās izmantošanas noteikumos”, kas tiek publicēti interneta mājas lapā
www.lukoil.lv, sadaļā kartes juridiskām personām.
3.5. Katra norēķinu perioda beigās līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam,
Pircējam tiek sagatavota atskaite par naudas līdzekļu kustību un rēķins, kas Pircējam
autorizējoties pieejams pašapkalpošanas sistēmā Pārdevēja mājas lapā www.lukoil.lv .
Ja Pircējs vēlas saņemt rēķinu un atskaiti par konta stāvokli papīra formātā pa pastu,
Pircēja rēķinam tiek pievienota papildus maksa par rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu,
Lukoil interneta mājas lapā www.lukoil.lv norādītajā apmērā. Atskaites un rēķini tiek
sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta un zīmoga un ir uzskatāmi par ārējiem
attaisnojuma dokumentiem saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 7.1pantu.
3.6. Ja Pircējs līdz mēneša 10.(desmitajam) datumam nav saņēmis izsūtīto atskaiti un
rēķinu vai viņam ir iebildumi par atskaites un rēķina saturu, Pircējam 5 (piecu) darba
dienu laikā ir jāinformē par to Pārdevēju. Rēķina nesaņemšana vai pretenziju celšana
neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes pienākuma.
3.7. Pretenzijas par varbūtējām kļūdām atskaitē Pārdevējs pieņem rakstiskā veidā.
Saņemot Pircēja iesniegumu ar pretenziju, Pārdevējs veic pārbaudi un piestāda Pircējam
izvērstu konta izrakstu un kontrollentu, kuru rezultāti ir galīgi un saistoši abām Pusēm.
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3.8. Pircēja pienākums ir apmaksāt rēķinu par iepriekšējā mēnesī iegādāto Preci līdz
tekošā mēneša 15.datumam.
3.9. Saņemtās Preces apjoms pirmajā līguma darbības mēnesī tiek aprēķināts no
līguma noslēgšanas datuma, līdz pēdējai mēneša dienai.
3.10. Ja Pircējs kavējas norēķināties par agrāk saņemtajām Precēm, Pārdevējam ir
tiesības Pircējam nepiemērot atlaidi tekošajā mēnesī.
3.11. Visas summas un maksājumi, kas ir paredzēti šī Līguma ietvaros, ir aprēķināti
un/vai izmaksājami eiro.
3.12. Visi norēķini ar Pārdevēju, saskaņā ar šo līgumu, tiek veikti ar bankas
pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.
4. KREDĪTA LIMITS UN FINANŠU DATI
4.1. Pārdevējs noslēdzot šo Līgumu, nosaka Pircējam Kredīta limitu 6000 EUR
apmērā. Papildus limiti un ierobežojumi var būt noteikti Līguma pielikumos.
4.2. Ja šī līguma Kredīta limits ir izlietots pirms norēķinu perioda beigām, Pircējam ir
tiesības ieskaitīt Pārdevēja kontā naudas līdzekļus un iegādāties DUS Preci, izmantojot
Karti šo ieskaitīto naudas līdzekļu apmērā.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus,
vainīgā puse pilnīgi atlīdzina otrai pusei tai radušos zaudējumus saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Gadījumā, ja Pircējs nokavē šī līguma 3.8.punktā noteikto termiņu, Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no nokavētās
maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no
saistību izpildes.
5.3. Puses neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas (force –
majeure) rezultātā.
5.4. Pārdevējam ir tiesības pārtraukt Kartes apkalpošanu (bloķēt Karti), ja Pircējs
neapmaksā rēķinu šī līgumā paredzētajos termiņos, pārsniedz piešķirto kredīta limitu
vai neievēro citus līguma nosacījumus. Pārdevēja darbiniekiem ir tiesības aizturēt
norēķiniem bloķēto Karti, aizpildot Kartes paņemšanas aktu.
5.5. Pārdevējs atlīdzina Pircējam izdevumus par eksperta pakalpojumiem, kā arī citus
tiešos dokumentāli pierādāmos materiālos zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvās
degvielas lietošanas dēļ.
6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājās spēkā no tā parakstīšanas brīža, un tas darbojas līdz visu saistību
izpildei.
6.2. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, rakstiski paziņojot par to
otrai Pusei 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
6.3. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties saskaņā ar šo līgumu, tiek risinātas
pārrunu ceļā starp Pusēm. Strīdi, kas nav atrisināti savstarpējo pārrunu ceļā, tiek
risināti LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.
6.4. Mainoties Pircēja juridiskai adresei, Pircējam ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā par
to jāpaziņo Pārdevējam ar ierakstītu vēstuli.
6.5. Ar šī līguma spēkā stāšanos spēku zaudē visas iepriekšējās vienošanās, līgumi, kā
arī citi darījumi starp Pircēju un Pārdevēju, kas saistīti ar degvielas kartes “LUKOIL”
izmantošanu.
6.6. Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi
netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi, pielikumi vai
vienošanās ir noformējami rakstveidā un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
6.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
6.8. Par Līguma neatņemamo sastāvdaļu tiek uzskatīti:
1. „LUKOIL degvielas norēķinu kartes lietošanas noteikumi”,
2. „Pašapkalpošanas sistēmās izmantošanas noteikumi”.
6.10. Parakstot šo Līgumu Klients apliecina, ka pilnībā iepazinies ar Līguma 6.8.
punktā noradītiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.
6.11. Šis Līgums un visa informācija, kas ir saistīta ar tā izpildi ir konfidenciāla,
pilnīga vai daļēja tās izpaušana trešajām personām drīkst notikt tikai pēc rakstiskās
saskaņošanas ar otru pusi. Puses apņemas ne šī Līguma darbības termiņā, ne arī pēc
termiņa beigām neatklāt trešajām personām informāciju, kas Pusēm kļuvusi zināma
sadarbības rezultātā.
6.12. Ja Līguma izmaiņas ir izrietošas no izmaiņām normatīvajos aktos, spēkā ir
pēdējās. Ja kādi Līguma punkti ir pretrunā normatīvajiem aktiem, tas neietekmē
Līguma darbību kopumā. Spēkā ne esoši punkti tiek aizstāti ar citiem šī Līguma
mērķiem un saturam atbilstošiem punktiem.
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