Instrukcija pircējiem, kā pasūtīt preci reprezentācijas preču katalogā
Veikt pasūtījumu (izvēlēties preces un norādīt inicializāciju) pircējs var vienā no diviem veidiem.
Turpmāk dots piemērs pozīcijā Nr. CI82.4.1.1 „Keramikas krūze” peredzētas preces ar izvēlētu
papildīpašību „vairāku krāsu apdruka” iegādei.
Pirmais preces pasūtīšanas veids
Pasūtījumā preces komentāru laukā izvēlētajam preču veidam norāda:
1) preces dizainparaugu – norādot saiti (linku) uz jebkādu publiski pieejamu preču katalogu
(piegādātāju piedāvātie katalogi apskatāmi šeit), kur redzama vēlamā prece (nepieciešamības
gadījumā, atkarībā no publiski pieejamā kataloga specifikas, norāda preci identificējošu
informāciju (preces nosaukums/kods/numurs, kataloga lpp. u.c.)).
Piemērs: „http://catalogs.letitflip.com/F1025/ (keramikas krūze „Flow”, Nr.M/074, 22.lpp.)”
2) inicializācijas objektus – norādot saiti (linku) uz vietni, kur redzams krāsains institūcijas
logotips/nosaukums vai jebkāds cits inicializācijas objekts, kā arī inicializācijas nosacījumus (logo
izvietojums, daudzums, izmēri u.c. nosacījumi).
Piemērs: „http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/1417x1417_logo.jpg
http://www.vraa.gov.lv/images/logo.gif
http://www.vraa.gov.lv/uploads/VRAA%20identitate_for%20web.JPG
VRAA iestādes logo un pilns iestādes nosaukums drukājams vienā pusē, kompasa
simbols – otrā pusē”
3) papildus inicializācijas veidu (ja tāds paredzēts), attiecīgi (A [A1,A2], B [B1,B2], C [C1,C2], D
[D1,D2], E), ievērojot tehniskās specifikācijas daļas „Eiropas Savienības, Eiropas Savienības
fondu logo un krāsas” nosacījumus.
Piemērs: „A (Eiropas Reģionālās attīstības fonds ((ERAF)) izvietojums blakus kompasa
simbolam labajā pusē”
4) piegādes termiņu – ja termiņš netiks norādīts, piegādātājiem saskaņā ar vienošanās nosacījumiem
būs tiesības uz 30 (trīsdesmit) darbdienu piegādes termiņu visā Latvijas Republikas teritorijā.
Piemērs: „Krūzes ar inicializāciju piegādājamas līdz 2016.gada 25.novembrim”
5) pircēja kontaktpersonu – norādot kontaktinformāciju kontaktpersonai, ar kuru sazinoties
piegādātājs var saskaņot piegādājamo preci, tostarp dizainparaugam ekvivalentu preci, kā arī
preces maketu.
Piemērs: „J.Kalējs, tālr. 67350654, e-pasts juris.kalejs@vraa.gov.lv”
Otrais preces pasūtīšanas veids
Pasūtījumā preces komentāru laukā izvēlētajam preču veidam norāda:
1) preces dizainparaugu un inicializācijas objektus – norādot saiti (linku) uz vietni kur redzams
(lejuplādējams) pircēja sagatavots preces un inicializācijas veida tehniskais apraksts.
Piemērs: „Preces un inicializācijas tehnisko aprakstu var apskatīt (lejuplādēt) vietnē
https://www.eis.gov.lv/Publications/tehniskas_specifikacijas_paraugs”
2) piegādes termiņu – ja termiņš netiks norādīts, piegādātājiem saskaņā ar vienošanās nosacījumiem
būs tiesības uz 30 (trīsdesmit) darbdienu piegādes termiņu visā Latvijas Republikas teritorijā.
Piemērs: „Krūzes ar inicializāciju piegādājamas līdz 2014.gada 25.novembrim”
3) pircēja kontaktpersonu – norādot kontaktinformāciju kontaktpersonai, ar kuru sazinoties
piegādātājs var saskaņot piegādājamo preci, tostarp dizainparaugam ekvivalentu preci, kā arī
preces maketu.
Piemērs: „J.Kalējs, tālr. 67350654, e-pasts juris.kalejs@vraa.gov.lv”

Papildus pircējam jānem vērā, ka:
1) E-katalogu sistēmā reprezentācijas preču katalogā redzamais cipars preces cenas ailē nav aktuālā
preces cena, bet gan attiecīgajam preces vaidam maksimālā iespējamā cenas robeža, jo e-katalogā
nav konkrēta prece, bet gan preces veids, un prece konkretizējas brīdī, kad pircējs to pasūtījumā
specificē.
Piemēram, pozīcijā Nr. CI82.4.1.1 „Keramikas krūze” keramikas krūzei vienas vienības
maksimālā cena (neieskaitot inicializācijas cenu) nedrīkst pārsniegt EUR 15 un minētais cipars ir
redzms e-katalogā preces kartiņā preces cenas ailē.
Ņemot vērā minēto e-kataloga īpatnību, ja pircējam ir ierobežots finansējums attiecīgajam
pasūtījumam, pircējam pasūtījumā ir jānorāda tam pieejamais finansējuma apjoms, kā
priekšnosacījumu darījuma izveidei, kura pārsniegšanas gadījumā pircējam ir tiesības
neapstiprināt darījumu.
2) Piegādātāji var sazināties ar pircēja norādīto kontaktpersonu, lai precizētu inicializācijas
nosacījumus vai saskaņotu preci, ja piegādātājs vēlas piedāvāt dizainparaugam ekvivalentu preci.
Ja piegādātāji piedāvā aizstāt preci ar ekvivalentu, pircējs piekrišanu vai noraidījumu
piedāvājumam par dizainparaugam ekvivalentu preci nekavējoties nosūta kataloga vadītājam uz
elektroniskā pasta adresi: juris.kalejs@vraa.gov.lv
3) Pēc pasūtījuma apstiprināšanas sistēmā (darījuma noslēgšanas), piegādātājam ir pienākums divu
darbdienu laikā nosūtīt pircējam preces maketa projektu saskaņošanai, ko pircējam savukārt ir
pienākums divu darbdienu laikā izskatīt (ja pircējs norādītajā termiņā ar elektroniskā pasta
starpniecību neizsaka iebildumus maketam, uzskatāms, ka pircējs ir piekritis piegādātāja
sagatavotajam maketam).
Ja iesniegtais makets neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām vai tām prasībām, kuras pircējs
norāda saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentācijā piešķirtajām izvēles iespējām, pircējs,
nosūtot elektronisko pastu, nekavējoties pieprasa piegādātājam nepieciešamās maketa korekcijas,
kuras piegādātājs veic divu darbdienu laikā un nosūta laboto maketa versiju atkārtotai
saskaņošanai.
Paziņojumu par maketa saskaņošanu pircējam ir pienākums nosūtīt arī preču kataloga vadītājam
uz elektroniskā pasta adresi: juris.kalejs@vraa.gov.lv.
4) Piegādātājam ir tiesības uz 30 (trīsdesmit) darbdienu piegādes termiņu visā Latvijas Republikas
teritorijā, ja vien pircējs, izveidojot pasūtījumu, nav norādījis citu piegādes termiņu.
Vienlaikus pircējam jāņem vērā, ka norādot nesaprātīgi īsu piegādes termiņu, piegādātāji var
nepieteikties attiecīgajam darījumam un darījums sistēmā nenotiks.

