Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Vispārīgā vienošanās par celtniecības materiālu un santehnikas preču piegādi Viesītes
novada pašvaldības vajadzībām
Identifikācijas Nr. |VNP 2018/07

Atbildes uz pretendentu jautājumiem
Apstiprinātas iepirkumu komisija sēdē 26.04.2018

1. Jautājums. Atsaucoties uz Jūsu iepirkumu "Vispārīgā vienošanās par celtniecības materiālu
un santehnikas preču piegādi Viesītes novada pašvaldības vajadzībām", identifikācijas
numurs: VNP 2018/07, vēlamies precizēt, cik tehniskajā specifikācijā ir pozīciju? Vai jāņem
vērā tikai 1.lapu vai 1. un 2.?
Atbilde: Pretendentam jāaizpilda Excel pielikuma lapa “ts”
2. Jautājums. Lūdzam izvērtēt mūsu ieteiktos grozījumus līgumprojektā „Vispārīgā vienošanās
par celtniecības materiālu un santehnikas preču piegādi Viesītes novada pašvaldības
vajadzībām”, identifikācijas Nr. VNP 2018/07
Vienošanās:
[1] Kas ir vispārīgā vienošanās dalībnieki, ja preambulā tiek nodefinēts, ka visi ir “Puses”?
[2] Norādot vienošanās fizisko personu datus, proti, nododot tos, vai nevajag iekļaut sadaļu par
datu aizsardzību?
Līgums:
[1] Vai pēc pavadzīmes parakstīšanas piegādātājs kontrolē preci? Ierosinām papildināt līgumu
ar šādu punktu:
4.7. Pēc Preču pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības celt pretenzijas tikai par Preces slēptiem
defektiem, kurus nebija iespējams pamanīt Preces pieņemšanas brīdī. Pēc Preces pieņemšanas
Pasūtītājam nav tiesības celt pretenzijas par Preces atklātiem defektiem un/vai daudzuma
neatbilstību.
[2] Vai Civillikums paredz soda naudu? Ierosinām šādu p.6.2., 6.3. un 6.4. redakciju:
6.2. Ja Pasūtītājs neveic pasūtījuma apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad Piegādātājam ir
tiesības prasīt soda naudu 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
6.3. Ja piegādātājs kavē preču piegādi, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt soda naudu līgumsodu
0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preču summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nepiegādātās Preču summas.
6.4. Līgumsoda un soda naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību pienācīgas
izpildes.
[3] Vai samērīgi rēķināt līgumsodu no visas līguma summas, ja līgums daļēji ir izpildīts?
Ierosinām šādu p.6.5.redakciju:
6.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts
Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit
procenti) apmērā no atlikušās Līguma summas.

[4] Ierosinām tiešos zaudējumus, kas ir prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas:
6.6. Puses atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām
personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
[5] Vai nepārvaramās varas apstākļi attiecas tikai uz piegādātāju? Ierosinām izteikt p.7.1. un 7.2.
šādā redakcijā:
7.1. Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, kad tie Piegādātājam Pusēm kavē šī
Līguma saistību izpildi (ugunsgrēks, stihijas, karš, blokāde, eksporta – importa aizliegums
vai citi kavējoši apstākļi), piegādes termiņš tiek pārcelt atbilstoši laikam, kurā darbojas
neparedzētie apstākļi.
7.2.Piegādātājam Pusei jāinformē otrā Puse Pasūtītājs par neparedzēto apstākļu iestāšanos un
izbeigšanos.

[6] Vai bez brīdinājuma nepilnā apmērā veikt maksājums nedod tiesības apturēt preces
izsniegšanu? Ka arī ierosinām tiešos zaudējumus, kas ir prettiesiskas darbības vai bezdarbības
sekas. Piedāvājam šādu p.8.4.redakciju:
8.4. 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. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām
Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs , par to iepriekš brīdinot
Piegādātāju, ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu
un/vai tiešo zaudējumu atlīdzību.
[7] Norādot līgumā fizisko personu datus, proti, nododot tos, vai nevajag iekļaut sadaļu par datu
aizsardzību?
ierosinām līgumā iekļaut šādu sadaļu (numerācija labojama):
10. Datu aizsardzība
10.1. 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.
10.2. Katra Puse var pieprasīt, lai otrā Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās
Puses 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 Piegādātāja e-pasta adresi: _______ un/vai uz Pasūtītāja epasta adresi: _______.
10.3. Pasūtītājs apliecina, ka:
10.3.1. šajā Līgumā norādītā informācija par Pasūtītāja pilnvaroto personu datu iesniegšanu
Piegādātājam ir saskaņota ar attiecīgajām Pasūtītāja pilnvarotajām personām un tās ir 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.
10.3.2. Pasūtītāja pilnvaroto personu iespējamā datu iesniegšana parāda atgūšanas pakalpojuma
sniedzējam vai citai personai ir saskaņota ar attiecīgajām Pasūtītāja 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.

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

Atbilde: Paldies par ierosinājumiem un precizējumiem. Veicot šos labojumus vispārīgās
vienošanās un līguma projektu tekstā, tie būtiski nemainīs vienošanās un līgumu saturu.
Iepriekšminētās izmaiņas tiks iestrādātas vispārīgās vienošanās un līguma tekstā pēc iepirkuma,
slēdzot vienošanos ar iepirkuma uzvarētājiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:

S. Puzāne

