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Visiem pretendentiem 
 

Par publisko iepirkumu 
ar identifikācijas numuru JKNP 2017/7 
 

SIA JK Namu pārvalde iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendenta jautājums par 
iepirkuma - „Sētnieku inventāra un materiālu piegāde”, identifikācijas numurs JKNP 
2017/7 – nolikumu, izskatījusi to un sniedz atbildi: 

 

Jautājums: 
Lūdzam izvērtēt mūsu ieteiktos grozījumus līgumprojektā "Sētnieku inventāra un 

materiālu piegāde", identifikācijas Nr. JKNP 2017/7 
1. Vai ir konkrēti aprakstīts, kas tā par paredzamo kvalitāti? Ierosinām grozīt 

p.2.7.un izteikt to šādā redakcijā: 
2.7. Pircējs neapmaksā tādas Preces izsniegšanu, kas neatbilst Līgumā un/vai tā 

pielikumos paredzētajai kvalitātei. 
2. Papildus, ņemot vērā to, ka līgumā tiek minēti fizisko personu dati un to, ka 

2018.gada 25. maijā stāsies spēkā regula Par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kura paredz lielus sodus par 
fizisko personu datu aizsardzības neievērošanu (līdz 20'000'000 EUR), ierosinām 
līgumā iekļaut šādu sadaļu: 
11. Datu aizsardzība 

11.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko 
personu personas datus (turpmāk - dati), tad Puse, kura nodod datus, ir 
atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus 
otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas 
apstrādāt tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm 
ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību 
aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus 
Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām. 

11.2. Pircējs var pieprasīt, lai Piegādātājs papildina vai izlabo datus, vai 
pārtrauc Pircēja nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir 
nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde 
vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot 
elektroniski uz e-pasta adresi: PersonasDati@depo.lv. 

11.3. Piegādātājs var pieprasīt, lai Pircējs papildina vai izlabo datus, vai 
pārtrauc Piegādātāja nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie 
dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to 
apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu 
nosūtot rakstveidā uz Līguma rekvizītu sadaļā norādīto Pircējs e-pasta 
adresi vai pa pastu. 

11.4. Puses ir tiesīgas apstrādāt otras Puses nodotos datus ne ilgāk kā to 
nosaka Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo tiesību aktu prasības 
un kā tas nepieciešams Pušu tiesisko interešu aizsardzībai. 

11.5. Pircējs apliecina, ka: 
11.5.1. šajā Līgumā norādītā informācija par Pircēja pilnvaroto 

personu datu iesniegšanu Piegādātājam ir saskaņota ar 
attiecīgajām Pircēja pilnvarotajām personām un tās ir 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3aPersonasDati%40depo.lv


informētas par viņu personas datu iekļaušanu šajā Līgumā, 
nodošanu Piegādātājam, ievadīšanu un apstrādi Piegādātāja 
datu bāzē, lai izmantotu šī Līguma 1.1. punktā minēto mērķu 
sasniegšanai. 

11.5.2. Pircēja pilnvaroto personu iespējamā datu iesniegšana parāda 
atgūšanas pakalpojuma sniedzējam vai citai personai ir 
saskaņota ar attiecīgajām Pircēja pilnvarotajām personām un 
tās ir informētas par viņu personas datu nodošanu parāda 
atgūšanas pakalpojuma sniedzējam vai citai personai, ar 
mērķi izmantot Piegādātājam pienākošas naudas summas 
atgūšanai. 

11.6. Pircējs uzņemas atbildību par visām materiāla un/vai cita rakstura 
sekām gadījumā, ja šajā Līguma nodaļā Pircēja sniegtais 
apliecinājums izrādīsies nepatiess un Pircējs ar pilnvarotajām 
personām nebūs saskaņojis datu apstrādi. 

 

Atbilde:  
Iepirkums „Sētnieku inventāra materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. JKNP 

2017/7 tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā. Minētā kārtība nepieļauj 
grozījumu veikšanu iepirkumu dokumentācijā.  

Vienlaikus informējam, ka līguma slēgšanas laikā tiks izskatīta iespēja veikt 
norādīto punktu precizējumus, ja attiecīgais pretendents iegūs līguma slēgšanas tiesības, 
par cik norādītie līgumprojekta punktu precizējumi nav uzskatāmi kā būtiski tā 
grozījumi. 
 

 

 

 

SIA JK Namu pārvalde 
iepirkumu komisijas priekšsēdētājs            I.Geistarts 
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