
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem 

par atklāta konkursa 

„Medikamentu un medicīna preču  peigādi Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

 

Jautājumi: 

 

Ieinteresētais  piegādātājs ir iesniedzis iepirkumu komisijai iebildumus veikt labojumus par 

Nolikumā esošā  Līguma projektu, kur: 

 

1.  Lūdz grozīt  Līguma 2.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„2.4. Piegādātājam ir tiesības pārskaitīt 1. Pielikumā noteiktās preču cenas (t.sk. 

palielināt) pamatotas nepieciešamības gadījumā, iepriekš rakstiski to saskaņot ar 

Pasūtītāju,” jo Pasūtītājam ir jāņem vērā medicīnas preču tirgus specifika, par ko zina gan 

zāļu tirgus dalībnieki, gan arī speciālisti, kas pārzina publisko iepirkumu nozari, proti-ka pastāv 

daži, no Piegādātāja neatkarīgi apstākļi (piemēram, preču ražotāja noteikts cenu 

paaugstinājums), kuru dēļ Piegādātājam var nākties mainīt preču cenas. Ar šo grozījumu nav 

domāts, ka preču cenu maiņa tiks izmantota ar mērķi, lai piegādātājs gūtu lielāku peļņu, tieši 

otrādi – piegādātāja mērķis nav vienkārši bez pamatojuma palielināt preču cenas, bet šādas 

izmaiņas pamatā var notikt preču ražotāju iniciatīvas dēļ. 

 

2. Lūdz skaidri definēt Līguma 2.7. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„ 2.7. Apmaksa Piegādātājam par piegādātajām precēm tiek noteikta 20 kalendāro dienu 

laikā pēc pasūtījuma piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas”. 

 

3. Lūdz grozīt Līguma 3.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„3.3.Piegādātajs piegādā pasūtītās Preces 2(divu) darba dienu laikā no pasūtītījuma 

veikšanas brīža”, jo ņemot vērā Pasūtītāja atrašānās vietu, piegādi ne vienmēr būs iespējams 

veikt jau nākamajā darba dienā līdz plkst.14.00, jo, ja, piemēram, pasūtījums tiek veikts 

iepriekšējās darba dienas vakarā plkst.17.00, tad, ņemot vērā darbinieku darba laiku, termiņš 

pasūtījumu nokomplektēšanai un izpildei vairs paliek tikai 5 stundas. 

  

4. Ņemot vērā to, ka preču pieņemšanas brīdī nav iespējams pārbaudīt preču kvalitāti (saturu), 

lūdzam, Līguma 3.9.punktu grozīt un izteikt šādā redakcijā: 

„3.9.Pasūtītājs pārbauda Preču atbisltību pasūtījumam un preču iepakojuma kvalitāti un 

paraksta stingrās uzskaites pavadzīmes. Pasūtītājs pieņem Preces tikai pēc ārējā izskata 

un patur sev tiesības celt iebildumus par Preču netabilstību līguma nosacījumiem”.  

 

5. Ņemot vērā to, ka normatīvie akti nenosaka, kādam ir jābūt preču derīguma termiņam uz to 

piegādes brīdi un to, ka zāļu labas izplatīšanas prakse vairumtirgotājiem uzliek par 

pienākumunodrošināt, ka pirmo saņemto preci izplata pirmo, lūdzam grozīt Līguma 3.10.1. 

punktu un izteikt to  šādā redakcijā: 

„ 3.10.1. Piegādātājs apņemas piegādāt līguma nosacījumiem atbilstošas Preces. 

Derīguma termiņam Piegādes brīdī ir jābūt ne māzākam kā 6 mēneši”. 

 

6. Lūdz grozīt Līguma 3.10.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„3.10.2. Piegādātājs atbild par Preces kvalitāti, kas atkarīga no Piegādātāja darbības, 

līdz tās derīguma beigām, taču par precēm neuzņemas Preču ražotāja atbildību. 

Piegādātājs sedz Pasūtītājam ar Preces neatbilstību kavlitātei saistītos tiešos zaudējumu, 

kas radušies  Piegādātāja darbības rezultātā. Precei jābūt iepakotai tā, lai transportēšans 

un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte”, jo  Piegātājs nevar atbildēt 



par preces saturu. Preces saturs, tās ietekme uz cilvēku veselību ir ražotāju atbildība. 

Piegādātājs nevar zināt, vai ražotājs preci ir sagatavojis atbilstoši, bet var informēt par preču 

ražotāja sniegtajām preču atbilstības garantijām. 

 

7. Ņemot vērā, ka piegādāto preču apmaksa nenotiks uzreiz pēc preču piegādāšanas, lūdz 

papildināt Līgumu ar šādu 3.11. punktu:  

„3.11.saskaņā ar Civillikuma 2069. panta noteikumiem Puses vienojas , ka īpašumtiesības 

uz Precēm saglabājas Piegādātājam līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir veicis pilnu samaksu 

par Precēm. Pasūtītājs saņemtās preces var brīvi realizēt savas komercdarbības 

vajadzībām, izmantot preces savu klientu apkalpošanai savas komercdarbības ietvaros 

un/vai atsavināt Preces (tikai pārdot) savas komercdarbības ietvaros.” 

 

8. Lūdz precizēt  Līguma 4.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„4.1. Līguma summa tiek noteikta latos. Preču pavadzīmes-rēķinus Pasūtītājs apmaksā 

ar pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas kontu”. 

 

9. Lūdz grozīt Līguma 4.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„4.4. Preču cena var būt atšķirīga no piedāvājumā iesniegtās cenas arī tad, ja preces cena 

ir atkarīga no valts fiskālās politikas (izmaiņas nodokļos, kas ietekmē preces cenu), cenu 

izmaiņas energoresursiem (būtiskas izmaiņas-virs 15%). Cenu izmaiņu gadījumā 

piegādātājam ir pienākums par to informēt Pasūtītāju”. 

 

10. Tā kā par preču atbisltību normatīvo aktu parsībām un kvalitātei garantēt var tikai preču 

ražotājs, lūdz grozīt Līguma 5.1. punktu un izteikto šādā redakcijā: 

„5.1. Piegādātājs informē par preču atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu un Preču 

kvalitātes prasībām”. 

 

11.Lūdz grozīt Līguma 5.2.  punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„5.2. Piegādātājs informē par preču derīguma termiņu uz piegādes brīdi. Gadījumā, ja 

preču derīguma termiņš ir mazāks kā 6 (seši) mēneši, preču piegāde tiek veikta Pusēm, 

savstarpēji vienojoties”. 

 

12. Ņemot vērā to, ka Līguma 6.2.3. punktā ir norādīta neprecīza atsauce, lūdz šajā Līguma 

punktā skaitli „2.2.” aizstāt ar skaitli „3.3.” 

 

13.Lūdz papildināt Līgumu ar šādu 6.4.3. punktu: 

„6.4.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt , lai visā ši Līguma darbības laikā būtu 

spēkā esoša un neapturēta, anulēta atļauja (licence) zālu iegādei, pretējā gadījumā visu 

atbildību par Piegādātajam radītajiem tiešajiem zaudējumiem un uzliktajiem soda 

maksājumiem uzņemsies Pasūtītājs”. 

 

14. Lūdz papildināt Līguma 7.1. punkta pirmo teikumu  pirms vārda „zaudējumiem”, 

ievietojot vārdu „tiešajiem”. Papildus tam, lūdzam no 7.1. punkta izslēgt otro teikumu. 

 

15. Lūdz no līguma izslēgt 7.2. punktu, jo par šajā punktā minētajiem nosacījumiem atbildība 

ir jāuzņemas preču ražotājam.  

 

16.  Lūdz papildināt Līgumu ar šādu 7.6. punktu: 

„7.6. Ja Pasūtītājs ir parādā Piegādātajam jebkādus maksājumus, ja Pasūtītājam 

beigušās  tiesības (atļaujas) iegādāties zāles vai ja uzsākta Pasūtītāja likvidācija, 



Pasūtītājam nav atļauts veikt  jaunus  preču pasūtījumus, un Piegādātājam ir tiesības 

pasūtītās preces nepiegādāt”. 

 

17. Lūdz grozīt Līguma 8.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz abu Līdzēju 

saistību pilnīgai izpildei”. 

 

 

18. Lūdz papildināt Līgumu ar šādu 8.6.4. punktu: 

„8.6.4. Nekavējoties, ja Pasūtītājam beigušās tiesības (atļaujas) iegādāties zāles, vai 

uzsākta Pasūtītāja likvidācija”. 

 

19. Lūdz no Līguma izslēgt 10.sadaļu, jo tajā iekļautie nosacījumi jau ir noteikti Līguma 

8.sadaļā. 

 

20. Lūdz no Līguma izslēgt 11.2.-11.7.punktu, jo nav saprotams, kāpēc Pasūtītājs tos ir 

iekļāvis šajā līgumā. 

 

 

Atbilde: 

 

Iepirkumu komisija, izvērtējot Pretendenta iesniegumā izteiktos priekšlikumus, skaidro, 

ka Līguma projektā tiks veikti grozījumi: 

 

1. Līguma projekta 2.4. punkts tiks papildināts un izteikts šādā redakcijā: 

 

2.4. Ja Līguma darbības laikā Piegādātājs rīko akcijas, kuru laikā Preces tiek pārdotas par 

zemākām cenām nekā noteikts Līguma pielikumā „Tehniskā specifikācija, daudzumi un 

cenas”, tad Piegādātājam ir pienākums informēt Pircēju un piegādāt šīs Preces par šādām 

zemākām cenām.  

Piegādātājam ir tiesības pārskaitīt 1. pielikumā noteiktās preču cenas (t.sk. palielināt) 

pamatotas nepieciešamības gadījumā, iepriekš rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju. 

 

2. Līguma projekta 2.7. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

 2.7. Apmaksa Piegādātājam par piegādātajām precēm tiek noteikta 20 kalendāro dienu 

laikā pēc pasūtījuma piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas. 

 

3. Līguma projekta 3.3. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

3.3.Piegādātajs piegādā pasūtītās Preces 2(divu) darba dienu laikā no pasūtītījuma 

veikšanas brīža. 

  

4. Līguma projekta 3.9. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

Pasūtītājs pārbauda Preču atbisltību pasūtījumam un preču iepakojuma kvalitāti un 

paraksta stingrās uzskaites pavadzīmes. Pasūtītājs pieņem Preces tikai pēc ārējā izskata 

un patur sev tiesības celt iebildumus par Preču netabilstību līguma nosacījumiem. 

 

5. Līguma projekta 3.10.1. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 



  

3.10.1. Piegādātājs apņemas piegādāt līguma nosacījumiem atbilstošas Preces. Derīguma 

termiņam Piegādes brīdī ir jābūt ne māzākam kā 6 mēneši. 

 

6. Līguma projekta 3.10.2 punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

3.10.2. Piegādātājs atbild par Preces kvalitāti, kas atkarīga no Piegādātāja darbības, līdz 

tās derīguma beigām, taču par precēm neuzņemas Preču ražotāja atbildību. Piegādātājs 

sedz Pasūtītājam ar Preces neatbilstību kavlitātei saistītos tiešos zaudējumu, kas radušies  

Piegādātāja darbības rezultātā. Precei jābūt iepakotai tā, lai transportēšans un 

glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte. Piegādātājs drīkst piegādāt 

Pasūtītājām tādu Preci, kas ir sertificēta Eiropas Savienībā un ražotājs ir devis garantiju 

par esošās Preces kvalitāti. 
 

7.  Līguma projekta 3.sadaļa tiek papildināta ar 3.11., kas izteikts šādā redakcijā: 

 

3.11. Puses vienojas , ka īpašumtiesības uz Precēm saglabājas Piegādātājam līdz brīdim, 

kad Pasūtītājs ir veicis pilnu samaksu par Precēm.  

 

8. Līguma projekta 4.1.  punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

4.1. Līguma summa tiek noteikta latos. Preču pavadzīmes-rēķinus Pasūtītājs apmaksā ar 

pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas kontu. 

 

9. Līguma projekta 4.4. punkta grozījumiem iepirkuma komisija nepiekrīt. 

 

10. Līguma projekta 5.1.  punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

5.1. Piegādātājs informē par preču atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu un Preču 

kvalitātes prasībām. 

 

11. Līguma projekta 5.2.  punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

5.2. Piegādātājs informē par preču derīguma termiņu uz piegādes brīdi. Gadījumā, ja 

preču derīguma termiņš ir mazāks kā 6 (seši) mēneši, preču piegāde tiek veikta Pusēm, 

savstarpēji vienojoties. 

 

12. Līguma 6.2.3. punktā ir norādītais  skaitlis „2.2.”  tiek aizstāts ar skaitli „3.3.” 

 

13. Līguma projekta  6.sadaļa  tiek papipldinātā ar 6.4.3..  punktu , kas tiek izteikts šādā 

redakcijā: 

 

 6.4.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt , lai visā ši Līguma darbības laikā būtu spēkā 

esoša un neapturēta, anulēta atļauja (licence) zālu iegādei, pretējā gadījumā visu 

atbildību par Piegādātajam radītajiem tiešajiem zaud;ejumie un uzliktajiem soda 

maksājumiem uzņemsies Pasūtītājs. 

 

14 Līguma 7.1. punkts tiek izteikts šādā redakcijā:  

 



Līdzēji atbild par tiešajiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas viņu vianas dēļ Preces 

piegādes laikā nodarītas otram Līdzējam. Līdzēju netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti. 

 

15. No līguma projekta  7.sadļas tiek izslēgts 7.2. punkts.  

 

16.  Līguma projekta 7.6.  punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

7.6. Ja Pasūtītājs ir parādā Piegādātajam jebkādus maksājumus, ja Pasūtītājam beigušās  

tiesības (atļaujas) iegādāties zāles vai ja uzsākta Pasūtītāja likvidācija, Pasūtītājam nav 

atļauts veikt  jaunus  preču pasūtījumus, un un Piegādātājam ir tiesības pasūtītās preces 

nepiegādāt. 

  

17. Līguma projekta  8.1. punkts  tiek izteikts šādā redakcijā: 

 

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz abu Līdzēju 

saistību pilnīgai izpildei. 

 

 

18. Līguma projekta 8.sadaļa tiek papildināta ar šādu 8.6.4. punktu: 

 

8.6.4. Nekavējoties, ja Pasūtītājam beigušās tiesības (atļaujas) iegādāties zāles, vai 

uzsākta Pasūtītāja likvidācija . 

 

19. Līguma projektā tiek izslēgta 10.sadaļa.  

 

20. Līguma  projekta 11.sadāļā tiek izslēgti punkti, sākot ar 11.3.-11.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


