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Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
par publiskā iepirkuma
“Par medikamentu un medicīnas preču piegādi Vispārējā tipa pansionātam
„Madliena”
(Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VTPM 2011/1)
Jautājums:
lūdz veikt nolikuma 5. pielikumam šādas izmaiņas:
Grozīt līguma 6.2. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
''6.2. PREČU piegāde pasūtītājam notiek ne vēlāk, kā divu darba dienu laikā no pasūtījuma
izdarīšanas brīža. Ja PRECES ir pasūtītas uz konkrētu datumu, tad preču piegāde notiek
šajā datumā ,bet kas nevar būt agrāk par divām darba dienām no pasūtījuma izdarīšanas
brīža.''
Lūdzam izslēgt no līguma 7.2. punktu par līgumsoda samaksu, gadījumā, ja 3 darba dienu
laikā nav apmainīta nekvalitatīvā prece.
Papildināt līgumu ar 7.7. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
''7.7. Ja Pircējs vienpusēji lauž līgumu, izņemot gadījumu, ja tas ir Pārdevēja vainas dēļ un
Līguma 9.2. punktā paredzētos gadījumu, tad Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 10%
apmērā no līguma summas ar PVN un sedz zaudējumus Pārdevējam, kas radušies līguma
laušanas rezultātā.''
Papildināt Līgumu ar 1.2. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
''1.2. Saskaņā ar Civillikuma 2069.panta noteikumiem Puses vienojas, ka īpašumtiesības uz
Precēm saglabājas Piegādātājam līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir veicis pilnu samaksu par
Precēm. Īpašumtiesības uz Precēm Pasūtītājam pāriet ar Preču apmaksas brīdi. Piegādātājs
nosaka vispārēju aizliegumu rīkoties ar Precēm līdz apmaksas nosacījuma iestāšanās
brīdim,
bet kā vienīgo izņēmumu dod piekrišanu Pasūtītājam saņemtās Preces realizēt savām
vajadzībām vai atsavināt (tikai pārdot) savas komercdarbības ietvaros. ''
Papildināt Līgumu ar 7.8. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
''7.8. Ja Pasūtītājs ir parādā Piegādātājam jebkādus maksājumus, Piegādātājam ir visas
tiesības nepieņemt jaunus Preču pasūtījumus un/vai nepiegādāt jaunas Preces, kamēr nav
veikta samaksa par iepriekš pasūtītām Precēm .''
Atbilde:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta trešo daļu iepirkuma komisija nodrošina
publiskā iepirkuma dokumentu izstrādāšanu un ir atbildīga par iepirkuma procesa norisi.

Izvērtējot Jūsu iesniegumā izteiktos priekšlikumus, iepirkuma komisija skaidro, ka
nolikumā ietvertajā uzņēmuma līgumā Jūsu iesniegumā norādītās izmaiņas netiks veiktas,
jo:
1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām viens no iepirkuma
komisijas darbības mērķiem ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu
efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Papildus
norādām, ka, izstrādājot publiskā iepirkuma nolikumu (t. sk. nolikuma
5.pielikumā pievienoto iepirkuma līguma projektu), pasūtītājs ir nodrošinājis
piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem
ieinteresētajiem piegādātājiem;
2. uzņēmuma līguma saistības ir attiecināmas tikai uz iepirkuma priekšmetu un
šo saistību neievērošanas gadījumā pasūtītājs piemēros līguma nosacījumus,
ievērojot Latvijas Republikas Civillikumu un citas spēkā esošas tiesību
normas, nepārsniedzot savas pilnvaras attiecībā pret uzņēmēju (līguma
izpildītāju).

