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Jēkabpilī
12.10.2016. Nr.1-17/114
Visiem pretendentiem
Par publisko iepirkumu
ar identifikācijas numuru JKNP 2016/5
Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendenta
jautājums par publiskā iepirkuma - „Santehnikas materiālu piegāde”, identifikācijas
numurs JKNP 2016/5 – nolikumu, izskatījusi to un sniedz Jums atbildi:

1.

2.

3.

4.

Jautājums:
Lūdzu izvērtēt mūsu ieteikumus līgumprojekta grozījumiem:
Preces piegādi un saņemšanu apliecina pavadzīmes parakstīšana, kas notiek uz
vietas. Kur tālāk Pircēja pārstāvis nodot savu pavadzīmes eksemplāru un kadPiegādātājs nevar zināt. Tāpēc apmaksas dienas skaitāmas no pavadzīmes
parakstīšanas dienas. Ierosinām šādas izmaiņas:
2.2. Pircējs apņemas samaksāt Piegādātājam par Preci 25 (divdesmit piecu)dienu
laikā pēc Preču un Preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas dienas.
Tas apstāklis, ka Pircējs ir veicis maksājumu, nenozīmē, ka maksājums ir jau
saņemts: maksājuma uzdevumu var, piemēram, atsaukt. Tāpēc ierosinām šādas
izmaiņas:
2.5. Pircējs maksā Piegādātājam par Preci, pārskaitos naudas līdzekļus uz
Piegādātāja bankas kontu un īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja
uz Pircēju tikai pēc tam, kad ir pilnīgi samaksāti visi maksājumi un
Piegādātājs tos ir saņēmis, kas nolīgti Pircējam saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem, t.i. Preces cena, kas noteikta attiecīgā Preču pavadzīmē - rēķinā.
2.6. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis maksājumu
bankā (bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma) un nauda ir ieskaitīta
Piegādātāja bankas kontā.
Abām pusēm ir jāparaksta pavadzīme:
4.10. Pircējs apņemas saņemt Preci atbilstoši šā Līguma noteikumiem. Preces pēc
kvalitātes un kvantitātes jāpieņem Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē. Preces
skaitās pieņemtas no brīža, kad Pircējs un Piegādātājs ir parakstījuši preču
pavadzīmi - rēķinu
Pircējs ir atbildīgs par preces apskati tās pieņemšanas brīdī, tāpēc ierosinām šādas
izmaiņas:
5.5. Garantijas laikā Piegādātājs atbild par katru Preces defektu, ja vien tas nav
defekts, kas bija Pircējam jākonstatē pie Preces pieņemšanas un pavadzīmes rēķina parakstīšanas un/vai tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas
un/vai glabāšanas dēļ.

Atbilde:
Iepirkums „Santehnikas materiālu piegāde”, identifikācijas Nr.JKNP 2016/5 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.
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