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Jēkabpilī 
 

21.09.2016. Nr.1-17/98 
 

Visiem pretendentiem 
 

Par publisko iepirkumu 
ar identifikācijas numuru JKNP 2016/4 
 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendenta 
jautājums par publiskā iepirkuma - „Būvmateriālu piegāde”, identifikācijas numurs JKNP 
2016/4 – nolikumu, izskatījusi to un sniedz Jums atbildi: 
Jautājums: 

Lūdzu izvērtēt mūsu ieteikumus līgumprojekta grozījumiem: 
1. Piegādātājs nevar pārliecināties par naudas saņemšanu citādāk, ka saņemot to savā 

kontā. Tāpēc ierosinām šādus grozījumus: 
2.6. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, nauda ir ieskaitīta Piegādātāja 
bankas kontā. 

2. p.4.7. ir pretrunā ar p.2.11. 
4.7. Piegādātājam nav tiesību Pircējam izsniegt Preces citā vērtībā, kā tas norādīts šī 
Līguma Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.2). 
2.11. Preču vienību cenas ir nemainīga visā Līguma darbības laikā, izņemot Līguma 
1.4.punktā noteiktajos gadījumos. Pircējam ir tiesības iegādāties jebkuru Piegādātāja 
tirdzniecības vietā izvietoto Preci ar tādu pašu atlaides procentu, kāds piedāvāts 
publiskajā mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības piedāvājumā preces iegādes 
brīdī Piegādātāja tirdzniecības vietā. 

3. p.4.13. nav skaidri izteikts: ko nozīmē "papildus paredzētajā daudzumā"? To var 
iztulkot gan ka tiek papildus piegādāta prece (papildus jau esošai, tad sanāk 1+1), 
gan kā papildus darbība- piegāde. Lūdzam precizēt. 
4.13. Iebilduma akta iesniegšanas gadījumā, Piegādātājs apmaina neatbilstošās 
Preces pret atbilstošām un piegādā papildus paredzētajā daudzumā 1 (vienas) darba 
dienas laikā vai Pircēja noteiktajā termiņā bez papildus samaksas. 

4. Pircējs pieņem preci, kas ir atbilstoša, bet defektu akts attiecas uz neatbilstošu preci. 
Līdz ar to atbilstoša prece tiek pieņemta un par to uzreiz tiek parakstīta pavadzīme. 
Savukārt par defektu aktā minēto preci pavadzīme tiek parakstīta pēc defektu 
novēršanas, kad tiks piegādāta attiecīga nomainīta prece. Tāpēc ierosinām p.4.14. 
izteikt šādā redakcijā: 
4.14. Preces pavadzīmes - rēķina parakstīšana par Tehniskajā 
piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem un citiem Līguma 
noteikumiem atbilstošu preci notiek uzreiz pie preces pieņemšanas, savukārt par 
preci, kas norādīta defektu aktā, pavadzīmi - rēķinu ir iespējams parakstīt vienīgi 
pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

5. Piegādātājs var garantēt, ka prece atbilst tai kvalitātei, ko noteica ražotājs. Ka arī 
Pircēja izvēlētai precei var būt cita kvalitātes pakāpe. Šajā sakarā ierosinām grozīt 
p.5.2. šādā redakcijā: 
5.2. Piegādātājs garantē, ka Preces kvalitāte atbildīs ražotāja noteiktai kvalitātei un 
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

6. defekti var rasties arī nepareizi glabājot preci, tāpēc ierosinām šādus grozījumus: 
5.5. Garantijas laikā Pircējs atbild par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies 
Preces nepareizas ekspluatācijas un/vai glabāšanas dēļ. 

7. p.6.2. un 6.3. nav Pusēm vienlīdzīgi. Ka arī līgumsodam, saskaņā ar Civillikumu ir 
jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei. Ierosinām šādas 
izmaiņas: 
6.2. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteiktos pasūtījuma izpildes termiņus, tad 
Pircējam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 
laikā nepiegādātās Preces summas par katru Preces piegādes kavējuma dienu, bet 
ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nepiegādātās Preces summas. 
6.3. Ja Pircējs neveic pasūtījuma apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad 
Piegādātājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) 
apmērā no laikā nesamaksātās Preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās Preču summas. 



8. 6.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek 
pārtraukts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pircējam vienreizēju 
līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no neizmantotās Līguma summas. 

9. 6.6. Puses atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei 
vai trešajām personām nodarītajiem tiešiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem 

10. Ja Piegādātājs saņems preces apmaksas summu nepilnā apmērā, tad tā 
grāmatvedības programma uztvers to ka līgumsoda aprēķinam pakļauto. Tāpēc 
ierosinām šādas izmaiņas: 
8.5. Gadījumā, ja Puses pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Puses sastāda aktu, ar 
kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Piegādātāja piegādātās un 
Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pircējs veic norēķinu ar Piegādātāju par 
saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem 
izcenojumiem. Pircējs, par to iepriekš brīdinot Piegādātāju, ir tiesīgs no 
Piegādātājam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai tiešo 
zaudējumu atlīdzību. 

 

Atbilde:  
Iepirkums „Būvmateriālu piegāde”, identifikācijas Nr.JKNP 2016/4 tiek veikts 

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā. Minētā kārtība nepieļauj grozījumu veikšanu 
iepirkumu dokumentācijā. Vienlaikus, jāatzīmē, ka rodoties civiltiesiskam strīdam 
attiecībā uz saistību izpildi, prioritāte būs normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. 
Neraugoties uz to, veicot strukturāli līdzīgus iepirkumus ņemsim vērā pretendentu 
ierosinājumus. 
 

 

Privatizējamais  

SIA JK Namu pārvalde 

iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                 I.Geistarts 

 

 

 
Vībāne 65231206 


