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Visiem pretendentiem 
 

Par publisko iepirkumu 
ar identifikācijas numuru JKNP 2018/4 
 

SIA JK Namu pārvalde iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendenta jautājums par 
iepirkuma - „Jumta remonta materiālu piegāde”, identifikācijas numurs JKNP 2018/4 – 
nolikumu, izskatījusi to un sniedz atbildi: 

 

Jautājums: 
Lūdzam izvērtēt mūsu ieteiktos grozījumus līgumprojektā "Jumta remonta materiālu 

piegāde", identifikācijas Nr. JKNP 2018/4 
1. Vai p.2.2. ir izteiks korekti? Vai prece tiek parakstīta? Ierosinām šādu 

p.2.2.redakciju: 
2.2. Pircējs apņemas samaksāt Piegādātājam par Preci 25 (divdesmit piecu) dienu 

laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.  
2. Vai p.2.5. nav ieviesusies kļūda? Ierosinām šādu p.2.5.redakciju: 

2.5. Pircējs maksā Piegādātājam par Preci, pārskaitot 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, kas nolīgti 
Pircējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, t.i. Preces cena, kas noteikta 
attiecīgā Preču pavadzīmē - rēķinā.  

3. Vai preces piegāde ir jānodrošina arī brīvdienās? Ierosinām papildināt līgumu 
p.4.2.1. šādā redakcijā: 
4.2.1. Visos gadījumos, ja pasūtījums ir iesniegts un/vai izdarīts dienā, kas nav darba 

diena vai pēc parastā darba laika, tas ir uzskatāms par saņemtu nākošajā darba 
dienā. Darba diena šī Līguma izpratnē ir diena no pirmdienas līdz piektdienai, 
izņemot gadījumā, ja attiecīgā diena saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem ir brīvdiena vai svētku diena. Darba laiks ir diennakts 
laiks no plkst.8:00 līdz plkst.17:00. 

Ka arī grozīt p.4.6. un izteikt to šādā redakcijā: 
4.6. Preču piegāde tiek veikta savstarpēji vienojoties par piegādes laiku. Piegāde 

notiek darba dienās ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pircēja 
pasūtījuma saņemšanas brīža uz Pircēja norādīto adresi.  

4. Vai p.4.13. ir izteikts korekti? Ja nu pircējs noteiks termiņu, kurā nav iespējams 
piegādāt preci? Ierosinām izteikt p.4.13. šādā redakcijā: 
4.13. Iebilduma akta iesniegšanas gadījumā, Piegādātājs apmaina neatbilstošās 

Preces pret atbilstošām un piegādā 1 (vienas) darba dienas laikā vai Pircēja 
noteiktajā termiņā (kas saskaņots ar Piegādātāju un kas nevar būt mazāks par 1 
(vienu) darba dienu) bez papildus samaksas.  

5. Vai līgumā nav jānorāda garantijas termiņš precēm? 
6. Vai nepārvaramās varas apstākļi var ietekmēt tikai piegādātāju? Pircēja maksājuma 

saistības nepārvaramās varas apstākļi nevar ietekmēt? Ierosinām attiecīgi grozīt 
p.7.1. un 7.2. 

 

Atbilde:  
Iepirkums „Jumta remonta materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. JKNP 2018/4 tiek 

veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā. Minētā kārtība nepieļauj grozījumu 
veikšanu iepirkumu dokumentācijā.  

Vienlaikus informējam, ka līguma slēgšanas laikā tiks labotas pārrakstīšanās kļūdas 
līguma 2.2. un 2.5.punktā, kā arī 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. 
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