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1. Jaunā Publisko iepirkumu likuma
piemērošana
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1.1. Jaunais Publisko iepirkumu likums (1)
•

Pieņemts 2016.gada 15.decembrī, stājās spēkā 2017.gada 1.martā.

•

Publisko iepirkumu likuma (PIL) pārejas noteikumu 2.punkts:


ja iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai
iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav
jāizsludina, ir pieņemts pirms 2017.gada 1.marta,



iepirkums vai iepirkuma procedūra pabeidzama, tai skaitā apstrīdama vai
pārsūdzama, saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā
iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu
pieņemšanas dienā, izņemot noteikumus, kas iekļauti šā likuma 28. panta otrajā
daļā, 29. pantā, 30. panta pirmajā daļā un 31. panta otrajā daļā. 



Noslēgtās vispārīgās vienošanās (VV) administrējamas saskaņā ar tā likuma
noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras
izsludināšanas dienā un kā rezultātā tika noslēgta VV.
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1.1. Jaunais Publisko iepirkumu likums (2)
•

28.panta otrā daļa


•

29.pants


•

brīvprātīga paziņojuma par iepirkuma rezultātiem publicēšana;

31.panta otrā daļa


•

paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšana;

30.panta pirmā daļa


•

paziņojuma par izmaiņām vai papildu informāciju publicēšana;

paziņojuma par metu konkursa rezultātiem publicēšana;

[32.panta otrā daļa


paziņojuma par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicēšana.]
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1.1. Jaunais Publisko iepirkumu likums (3)
• Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) 2017.gada 3.marta ziņa
„Publisko iepirkumu likuma paziņojumu publicēšana no 1.marta”
 https://www.iub.gov.lv/lv/node/648
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1.1. Jaunais Publisko iepirkumu likums (4)
• Iepirkums beidzas ar iepirkuma līguma noslēgšanu.
• Uz iepirkumiem, kas izsludināti vai uzsākti pirms 2017.gada
1.marta, attiecas PIL regulējums:

 par līguma grozījumiem (61.pants);
 par paziņojuma par izmaiņām līguma darbības laikā publicēšanu
(33.pants);

 par līguma un tā grozījumu publicēšanu (60.panta desmitā daļa);
 par personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu līguma darbības laikā
(62.pants).
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1.1. Jaunais Publisko iepirkumu likums (5)
•

Pārejas noteikumu 3.punkts
Šā likuma 39.panta pirmo daļu (prasības elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu
saņemšanai) piemēro:
1) no 2017.gada 18.aprīļa – attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju
veiktajām iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar
Ministru kabineta (MK) noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka;
2) no 2017.gada 1.oktobra – attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru
paredzamā līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām
vai lielāka;
3) no 2018.gada 1.aprīļa – attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā
līgumcena ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām;

4) no 2019.gada 1.janvāra – attiecībā uz šā likuma 9. un 10. pantā minētajiem
iepirkumiem.
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1.1. Jaunais Publisko iepirkumu likums (6)
• Valsts reģionālās attīstības aģentūras pamācības
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystem
Code=KON
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1.2. Ministru kabineta noteikumi (1)
• Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība.
MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 107/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
• Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām.
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 105/ LV, 45 (5872),
01.03.2017.
• Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība.
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 103/ LV, 45 (5872),
01.03.2017.
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1.2. Ministru kabineta noteikumi (2)
• Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi.
MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 108/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
• Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem.
MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 109/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
• Noteikumi par depozīta maksājumu.
MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 110/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
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1.2. Ministru kabineta noteikumi (3)
• Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos
piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas
izmaksu aprēķināšanas metodiku.
MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 106/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
• Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu
jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.
MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 102/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
• Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un
pakalpojumu energoefektivitātes prasības.
Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumi Nr. 180/ LV, 66 (5893),
30.03.2017.
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1.2. Ministru kabineta noteikumi (4)
• Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.
MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 104/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
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1.3. Ministru kabineta noteikumu projekti
• Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā
piemērošanas kārtība (VSS-94).
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (VSS-135).

• tap.mk.gov.lv/mk/tap/search/
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1.4. IUB semināra video
• Informatīvais seminārs par jauno Publisko iepirkumu likuma
regulējumu
 https://www.iub.gov.lv/lv/node/645
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2. Paredzamā līgumcena
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2.1. Paredzamā līgumcena (PIL 11.pants)
• 11.panta pirmā daļa
 Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma veidu un
piemērojamo procedūru.
• 11.panta otrā daļa
 (..) Ja pasūtītājs sastāv no atsevišķām struktūrvienībām, kurām
nav noteikta patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu,
paredzamo līgumcenu noteic kā visu struktūrvienību plānoto
kopējo samaksu par iepirkuma līguma izpildi.*
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* Direktīvas 2014/24/ES preambulas 20.apsvērums
•

Konkrēta iepirkuma vērtības aprēķināšanas nolūkos būtu jāprecizē, ka
iepirkuma sadalīšanu par pamatu šīs vērtības aprēķināšanai vajadzētu
atļaut izmantot tikai tad, ja to pamato ar objektīviem iemesliem.

•

Piemēram, varētu pamatot, ka līgumslēdzējas iestādes atsevišķas
struktūrvienības līmenī (piemēram, skolas vai bērnudārza līmenī)
līguma vērtību aprēķina tad, ja attiecīgajai struktūrvienībai par
iepirkumu ir patstāvīga atbildība.

•

Šādu pieņēmumu var izdarīt tad, ja attiecīgā atsevišķā struktūrvienība
patstāvīgi veic iepirkuma procedūru un pieņem lēmumus par pirkšanu,
tās rīcībā ir atsevišķa budžeta pozīcija, kas paredzēta attiecīgajam
iepirkumam, tā slēdz līgumu neatkarīgi un to finansē no tās rīcībā
esošā budžeta.

•

Ja līgumslēdzēja iestāde tikai rīko iepirkumu decentralizētā veidā, tas
nav pamatojums iepirkuma sadalīšanai.
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2.2. Pienākums iepirkumu dalīt daļās (1)
• MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107. 2.8.apakšnodaļa

 195. Pasūtītājs var nolemt iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības piešķirt atsevišķās daļās un var noteikt šādu daļu
lielumu un priekšmetu.
 196. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos iekļauj
skaidrojumu par iemesliem, kas ir par pamatu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu
daļās.
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2.2. Pienākums iepirkumu dalīt daļās (2)
• MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107. 197.punkts


Pasūtītājs paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
norāda, vai piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām, vai visām
daļām.



Ja piedāvājumu var iesniegt par vairākām vai visām daļām, pasūtītājs ir
tiesīgs ierobežot daļu skaitu, kurās iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek
piešķirtas vienam pretendentam, ja tas paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos ir norādījis maksimālo daļu skaitu vienam
pretendentam.



Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda objektīvus un
nediskriminējošus kritērijus vai noteikumus, ko piemēros, lai noteiktu, kuras
daļas tiks piešķirtas pretendentam, ja tam saskaņā ar iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem būtu piešķirams liekāks daļu skaits
nekā maksimāli noteiktais.
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2.3. Līgumcenu robežvērtības
piegādēm un 1. un 2.pielikumā neminētiem pakalpojumiem
•

Nav iepirkuma* < 10 000 euro

•

10 000 euro ≤ iepirkums 9.panta
kārtībā < 42 000 euro

•

42 000 euro ≤ iepirkuma procedūra
nacionālajās līgumcenu
robežvērtībās < 135 000 euro


•

•

10 000 euro ≤ metu konkurss
nacionālajās līgumcenu
robežvērtībās < 135 000 euro


publicē paziņojumus tikai IUB
tīmekļvietnē

publicē paziņojumus tikai IUB
tīmekļvietnē

135 000 euro ≤ iepirkuma procedūra vai metu konkurss ES līgumcenu
robežvērtībās
 publicē paziņojumus gan IUB tīmekļvietnē, gan Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī (ES OV)

__________________
* MK noteikumos noteiktos gadījumos: 1000 euro ≤ iepirkšanās EIS (tiešās pārvaldes iestādēm).
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* Preces un pakalpojumi EIS – obligāti (1)
• Biroja papīrs un kancelejas preces (dokumentu uzglabāšanas preces; biroja
papīrs un papīra preces; rakstāmgalda piederumi; datu nesēji un datortehnikas
tīrāmie piederumi; prezentāciju un biroja piederumi, par ko centralizēto publisko
iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra).
• Datortehnika un datortehnikas uzstādīšana (galda datori (darba stacijas);
planšetdatori; portatīvie datori; monitori; nepārtrauktās barošanas avoti;
datortehnikas uzstādīšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai
procedūras rīkojusi aģentūra).

• Demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana (interaktīvās
tāfeles un ekrāni; interaktīvo tāfeļu un ekrānu uzstādīšana; audio, video un foto
iekārtas; demonstrācijas iekārtu papildierīces un piederumi, par ko centralizēto
publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra).
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* Preces un pakalpojumi EIS – obligāti (2)
• Drukas un kopēšanas iekārtas (digitālās kopēšanas iekārtas; daudzfunkcionālās
lāzerdrukas iekārtas; daudzfunkcionālās tintes drukas iekārtas; lāzerdrukas iekārtas;
tintes drukas iekārtas; platformāta drukas iekārtas; specializētās drukas iekārtas, par
kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra).
• Drukas iekārtu piederumi (toneri; tintes kasetnes; citi piederumi, par kuriem
centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra).
• Medikamenti un medicīnas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma
procedūru rīkojusi veselības aprūpes nozares centralizētā iepirkumu institūcija
ievērojot aģentūras e-pasūtījumu sistēmai izstrādātās tehniskās specifikācijas
veidnes un darījumu noteikumus.
• Mēbeles (biroja un apmeklētāju krēsli; biroja komplektējamās mēbeles; izglītības
iestāžu mēbeles; metāla mēbeles, par kurām centralizēto publisko iepirkuma
procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra).
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* Preces un pakalpojumi EIS – obligāti (3)
• Programmatūra un programmatūras izmantošanas apmācības (biroja
programmatūra; operētājsistēmas programmatūra; programmatūras izmantošanas
apmācību kursi; serveru standarta programmatūra un tās atbalsts, par ko centralizēto
publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra).
• Saimniecības preces (papīra higiēnas preces; sadzīves ķīmija; telpu uzturēšanas un
uzkopšanas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras
rīkojusi aģentūra).
• Servertehnika, datu glabātuves un servertehnikas un datu glabātuvju uzstādīšana
(standarta serverstatnē ievietojamie serveri un serveru statnes; komutatori; asmeņserveri
un asmeņserveru statnes; datu glabātuves; nepārtrauktās barošanas avoti;
servertehnikas un datu glabātuvju uzstādīšana un konfigurēšana, par ko centralizēto
publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra).
• Veselības apdrošināšanas pakalpojumi, par kuriem centralizēto publisko iepirkuma
procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.
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2.4. Līgumcenu robežvērtības
2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem (10.pants)
•

Nav iepirkuma < 42 000 euro

•

42 000 euro ≤ iepirkums 10.panta
kārtībā nacionālajās līgumcenu
robežvērtībās < 750 000 euro


•

publicē paziņojumus tikai IUB
tīmekļvietnē

•

Nav iepirkuma < 750 000 euro


veselības, sociālie un saistītie
pakalpojumi



mācību prakses vai studiju
prakses, vai darba vidē balstītu
mācību nodrošināšanas
pakalpojumi

750 000 euro ≤ iepirkums 10.panta kārtībā ES līgumcenu robežvērtībās
 publicē paziņojumus gan IUB tīmekļvietnē, gan ES OV
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* Izņēmumi zem 750 000 euro (1)
• Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi
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* Izņēmumi zem 750 000 euro (2)
• Mācību prakses vai studiju prakses, vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanas
pakalpojumi
 Darba vidē balstītas mācības – MK 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr. 484 „Kārtība, kādā
organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”
 2. Izglītības iestāde organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības izglītojamam, kurš pie
komersanta, iestādē, biedrībā, nodibinājumā, pie fiziskas personas, kura reģistrēta kā
saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālā uzņēmumā, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku
saimniecībā, un pie citiem saimnieciskās darbības veicējiem (turpmāk – uzņēmums) īsteno
individuālu darba vidē balstītu mācību plānu (turpmāk – individuālais plāns) atbilstoši licencētai
profesionālās izglītības programmai, kuras apguves rezultātā iegūstama profesionālā kvalifikācija,
izņemot ceturto un piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni (turpmāk – izglītības programma).
 3. Izglītojamais darba vidē balstītu mācību ietvaros apgūst izglītības programmas profesionālā
satura teoriju un praksi izglītības iestādē un uzņēmumā atbilstoši individuālajam plānam, ievērojot
darba vidē balstītai mācību profesionālās izglītības ieguves formai atbilstošas izglītības
programmas īstenošanas plānu (turpmāk – īstenošanas plāns).
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2.5. Līgumcenu robežvērtības būvdarbiem
• Nav iepirkuma < 20 000 euro

• 20 000 euro ≤ iepirkums 9.panta kārtībā < 170 000 euro
• 170 000 euro ≤ iepirkuma procedūra nacionālajās
līgumcenu robežvērtībās < 5 225 000 euro
 publicē paziņojumus tikai IUB tīmekļvietnē

• 5 225 000 euro ≤ iepirkuma procedūra ES līgumcenu
robežvērtībās
 publicē paziņojumus gan IUB tīmekļvietnē, gan ES OV
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2.6. Informēšana par paredzētajiem iepirkumiem (1)
•

Pārejas noteikumu 5.punkts
 Šā likuma 18. panta pirmo daļu piemēro no 2017. gada 1. jūnija.

•

18.panta pirmā daļa
 Pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts
elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu
saņemšanai, informāciju par plānotajiem šā likuma 8. panta otrajā daļā, 9. un 10. pantā
noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, norādot vismaz:
 pasūtītāju,
 plānoto iepirkuma priekšmetu,
 saiti uz pircēja profilu, kur būs pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija,
 plānoto iepirkuma veikšanas kārtību,
 plānoto CPV kodu,
 iepirkuma līguma veidu,
 plānoto iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai mēnesi un
 datu aktualizācijas datumu.
Pasūtītājs informāciju aktualizē pēc nepieciešamības.
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2.6. Informēšana par paredzētajiem iepirkumiem (2)
• eis.gov.lv 
e-konkursi

32

3. Iepirkumu centralizācija
un kopīgi veikti iepirkumi
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3.1. Centralizēto iepirkumu institūcija –
PIL 1.panta 4.punkts
• Centralizēto iepirkumu institūcija (CII) — pasūtītājs, kurš
atbilst vienai no šādām pazīmēm:
a) iepērk preces vai pakalpojumus citu pasūtītāju vai sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām,

b) veic iepirkumus vai iepirkuma procedūras, lai noslēgtu iepirkuma
līgumu vai VV citu pasūtītāju vai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju vajadzībām.
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3.2. Iepirkumu centralizācija –
PIL 17.panta pirmā daļa
• CII var iepirkt preces un pakalpojumus, kā arī veikt iepirkumus,
lai noslēgtu iepirkuma līgumus un VV citu pasūtītāju un
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā citu valstu
pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju,
vajadzībām. Šādā gadījumā CII piemēro šā likuma prasības.
CII var uzturēt elektroniskās informācijas sistēmu pieteikumu un
piedāvājumu saņemšanai, kā arī sniegt konsultācijas
pasūtītājiem un piegādātājiem par šīs sistēmas izmantošanu.
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3.3. Iepirkumu centralizācija –
PIL 17.panta ceturtā daļa
• Pasūtītājs var iepirkt preces un pakalpojumus no CII, kas
atrodas citā ES dalībvalstī, vai saņemt būvdarbus, piegādes un
pakalpojumus ar šādas institūcijas starpniecību, ja tā, veicot
iepirkumu pasūtītāja vajadzībām, piemēro tādu normatīvo aktu
prasības, kuri atbilst ES tiesībām publisko iepirkumu jomā. Šādā
gadījumā uzskatāms, ka pasūtītājs ir ievērojis šā likuma
prasības.
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3.4. PIL 17.panta piektā daļa
• Vairāki pasūtītāji no dažādām ES dalībvalstīm var kopīgi
piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, noslēgt vispārīgo
vienošanos vai izmantot dinamisko iepirkumu sistēmu. Ja šādas
sadarbības noteikumi nav ietverti ES dalībvalstu noslēgtā
starptautiskā līgumā, attiecīgie pasūtītāji noslēdz līgumu, kurā
paredz pušu tiesības un pienākumus, nosaka, kuras valsts
tiesību normas ir piemērojamas saistībām, kā arī iepirkuma
organizēšanas un iepirkuma līguma slēgšanas noteikumus.
Pasūtītāju tiesības un pienākumus norāda arī attiecīgā iepirkuma
vai iepirkuma procedūras dokumentos.
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3.5. PIL 17.panta sestā daļa
• Ja vairāki pasūtītāji no dažādām ES dalībvalstīm ir
izveidojuši kopīgu subjektu, tai skaitā Eiropas teritoriālās
sadarbības grupu vai citu subjektu atbilstoši Eiropas Savienības
tiesību aktiem, iesaistītie pasūtītāji ar kopīgā subjekta
kompetentās institūcijas lēmumu vienojas, vai piemēros tās
dalībvalsts publisko iepirkumu noteikumus, kurā kopīgajam
subjektam ir juridiskā adrese vai kurā kopīgais subjekts īsteno
savas darbības.
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3.6. PIL 17.panta vienpadsmitā daļa
• Pasūtītāji var vienoties par atsevišķu iepirkumu kopīgu
rīkošanu. Ja kopīgo iepirkumu rīko visu pasūtītāju vārdā un
uzdevumā, lai gan iepirkumu veic tikai viens no pasūtītājiem,
iesaistītie pasūtītāji ir kopīgi atbildīgi par šā likuma prasību
ievērošanu. Pasūtītāji kopīgi ir atbildīgi tikai par tām iepirkuma
daļām, kas paredzētas visu iesaistīto pasūtītāju vajadzībām.
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4. Iepirkumu veidi

40

4.1. Iepirkuma procedūras (1)
• Atklāts konkurss.
• Slēgts konkurss.
• Konkursa procedūra ar sarunām – bijusī sarunu procedūra, iepriekš
publicējot paziņojumu par līgumu (gadījumi – PIL 8.panta sestā
daļa).

• Konkursa dialogs (gadījumi – PIL 8.panta sestā daļa).
• Sarunu procedūra – bijusī sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot
paziņojumu par līgumu (gadījumi – PIL 8.panta septītā daļa).
 Piemērošana nav jāsaskaņo ar IUB.
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4.1. Iepirkuma procedūras (2)
• Inovācijas partnerības procedūra.

 Iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji var
pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt
tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina, un kuru piemēro, lai
izveidotu ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna inovatīva
produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai
iegādei.
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4.2. Citi iepirkumi
• Metu konkurss.

• T.s. „mazais iepirkums” PIL 9.panta kārtībā.
• 2.pielikuma pakalpojumu iepirkums PIL 10.panta kārtībā.
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5. Iepirkuma komisija
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5.1. Iepirkuma komisijas izveide
•

24.panta pirmā daļa


•

(..) Komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods
par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības
jomā — aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos
ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās
partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, VV, partnerības iepirkuma līgumu
vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un
slēgt attiecīgus līgumus, — vai šā soda izpilde ir beigusies. Lai
pārliecinātos par iepriekš minēto, pasūtītājs iegūst informāciju publikāciju
vadības sistēmā.

24.panta trešā daļa – vismaz pieci komisijas locekļi tad, ja iepirkuma
paredzamā līgumcena ir lielāka par 1 000 000 euro.
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5.2. Iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi,
lēmumu pieņemšana
•

25.panta sestā daļa – precizēti pienākumi:


•

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu,
nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas
sēdes, kā arī nodrošina šā panta trešajā daļā minēto apliecinājumu
parakstīšanu.

26.panta pirmā daļa


Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir
lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu,
bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto
rezultātu apaļojot uz augšu. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar
vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās
vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis
nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
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6. Sagatavošanās iepirkumam, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavošana un
tehniskās specifikācijas
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6. Vispārīgi (1)
•

18.pants – informēšana par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma
procedūrām, apspriešanās ar piegādātājiem un kandidātu un pretendentu
iepriekšēja iesaistīšana.

•

19.pants – zaļais publiskais iepirkums (ZPI).
 MK noteikumu projektā – preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti
piemērojams ZPI:
1. Biroja papīrs.
2. Drukas iekārtas.
3. Datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra.
4. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi.
5. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi.
6. Iekštelpu apgaismojums.
7. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli.
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6. Vispārīgi (2)
•

20.pants – tehniskās specifikācijas.

•

21.pants – marķējumi.

•

22.pants – testēšanas pārskati, specifikācijas un citi pierādījumi.

•

23.pants – piedāvājumu varianti:
 piedāvājums un variants obligāts;
 piedāvājums obligāts, variants – ja vēlas;
 var iesniegt variantu, neiesniedzot [pamat]piedāvājumu.
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7. Iepirkumu paziņojumi
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7.1. Paziņojumu veidi (1)
•

Paziņojums par plānoto līgumu (PIL 9.p. 6.d.) – uzsākot iepirkumu PIL 9.panta
kārtībā.

•

Iepriekšējais informatīvais paziņojums (PIL 27.p.) – lai informētu par plānotajiem
iepirkumiem.

•

Paziņojums par pircēja profilu.

•

Paziņojums par līgumu (PIL 28.p.1.d.) – uzsākot atklātu vai slēgtu konkursu,
konkursa procedūru ar sarunām, inovācijas partnerības procedūru vai konkursa
dialogu vai plānojot izveidot dinamisko iepirkumu sistēmu.

•

Vienkāršots paziņojums par līgumu.

•

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (PIL 32.pants) –
jauns:
 kā iepriekšējais informatīvais paziņojums;
 uzsākot iepirkumu 10.panta kārtībā;
 pēc līguma noslēgšanas iepirkuma 10.panta kārtībā rezultātā.

•

Paziņojums par metu konkursu (PIL 31.p.1.d.) – uzsākot metu konkursu.
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7.1. Paziņojumu veidi (2)
•

•

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (PIL 28.p.2.d.):


izdarot grozījumus;



pagarinot termiņus.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu (PIL 9.p.17.d.) – pēc
līguma noslēgšanas iepirkumā PIL 9.panta kārtībā.

•

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (PIL 29.p.):


pēc iepirkuma līguma vai VV noslēgšanas;



pēc katra iepirkuma līguma noslēgšanas VV ietvaros vai reizi ceturksnī;



par katru lēmumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu vai reizi ceturksnī;



pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu vai dinamiskās iepirkumu sistēmas neizveidošanu.
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7.1. Paziņojumu veidi (3)
•

Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem (PIL 30.pants).

•

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem (PIL 31.p.2.d.) – pēc
metu konkursa dalībnieku informēšanas par pieņemto lēmumu.

•

Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā (PIL 33.pants) –
pēc PIL 61.panta trešās daļas 2. vai 3.punktā minēto grozījumu
izdarīšanas iepirkuma līgumā, kura līgumcena sasniedz
MK noteiktās līgumcenu robežvērtības.
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8. Vispārīgie atlases un
pieteikumu/piedāvājumu izvērtēšanas
noteikumi
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8.1. Jaunumi vispārīgajos noteikumos (1)
•

41.panta trešā daļa – par izziņu derīguma termiņu:
 Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos
gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs
pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās
izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti
ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas
vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

•

41.pants papildināts ar normām par papildinformācijas iegūšanu,
preču paraugu pieprasīšanu, aritmētisko kļūdu labošanu un iespēju
pieprasīt apliecinājumu par neieinteresētību.
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8.1. Jaunumi vispārīgajos noteikumos (2)
• 41.panta sestā daļa – arī iespēja iesniegt trūkstošo dokumentu.
• 41.panta septītā daļa – ja noteiktajā termiņā neiesniedz
informāciju vai dokumentus, tad pieteikumu vai piedāvājumu vērtē
pēc pasūtītāja rīcībā esošās informācijas.
• 41.panta desmitā daļa – piedāvājumu vērtēšanas gaitā
pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz
apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.


https://www.iub.gov.lv/lv/node/146 – izņemot:
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9. Izslēgšanas noteikumi
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9.1. Izslēgšanas nosacījumi
PIL 9.pants
(t.s. „mazie iepirkumi”)

PIL 10.pants
(2.pielikuma iepirkumi)

Iepirkuma procedūras

Obligāti

Piemērojams PIL 9.panta
astotās daļas 1., 2., 3. un
4.punkts, izņemot PIL 9.panta
divdesmit pirmās daļas
gadījumos.

Piemērojams
PIL 42.panta pirmās daļas
1.-11.punkts.

Nav.

Drīkst

Nepiemērot PIL 9.panta astotās
daļas 1., 2., 3. un/vai 4.punktu
PIL 9.panta divdesmit pirmās
daļas gadījumos.

Piemērot
PIL 42.panta otrās daļas
1., 2., 3., 4. un/vai
5.punktu.

Piemērot PIL 42.panta pirmās daļas
1.-11.punktu un/vai
otrās daļas 1.-5.punktu
(vienu, vairākus vai visus
nosacījumus).

Nedrīkst

Noteikt jaunus izslēgšanas
nosacījumus (tajā skaitā
piemērot PIL 42.panta pirmās
daļas 1.-11.punktu, tā otrās
daļas 1.-5.punktu).

Noteikt jaunus (PIL 42.pantā neminētus) izslēgšanas
nosacījumus.
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9.2. Izslēgšanas nosacījumi „mazajos
iepirkumos” PIL 9.panta kārtībā (1)
•

9.panta astotās daļas 1.punkts (precizēts)
 Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot
gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz
parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums),
apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
 Iepriekš – pasludināts pretendenta maksātnespējas process
(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
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9.2. Izslēgšanas nosacījumi „mazajos
iepirkumos” PIL 9.panta kārtībā (2)
•

9.panta astotās daļas 2.punkts (grozīts, papildināts)
 Nodokļu parādi:
 viena no pārbaudes dienām – piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā diena (iepriekš – diena, kad paziņojums par plānoto
līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai
diena, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma
uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums
par plānoto līgumu);
 jaunums attiecībā uz Latviju – arī nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) parādi, datus iegūstot EIS (no Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas).
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9.2. Izslēgšanas nosacījumi „mazajos
iepirkumos” PIL 9.panta kārtībā (3)
•

9.panta astotās daļas 3.punkts (jauns)
 Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja
amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai
eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un
otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un
pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk
pretendentu ierobežojošiem pasākumiem .
 IUB skaidrojums par iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju –
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_iepr.dok.sagatavotajs_032017.pdf
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9.2. Izslēgšanas nosacījumi „mazajos
iepirkumos” PIL 9.panta kārtībā (4)
•

9.panta astotās daļas 4.punkts (papildināts ar atsauci uz 3.punktu)
 Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas
noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2. un 3.punkta
nosacījumi.
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9.3. Jauni obligātie izslēgšanas nosacījumi
iepirkuma procedūrās
•

42.panta pirmās daļas 1.punkts:
 persona atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas
līdzeklis;
 „b” apakšpunktā – arī neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos;

•

42.panta pirmās daļas 2.punkts – arī NĪN parādi Latvijā, datus iegūstot
EIS (no Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas).

•

42.panta pirmās daļas 10.punkts
 PIL 42.panta pirmās daļas 2.–7.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi
attiecināti uz apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska
būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības.
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9.4. Jauni neobligātie izslēgšanas nosacījumi
iepirkuma procedūrās
•

42.panta otrās daļas 1.punkts – līguma neizpilde pie konkrētā pasūtītāja:
 arī par koncesijas līguma neizpildi;
 PIL 42.panta otrās daļas 4. un 5.punkts – var attiecināt arī uz 10% apakšuzņēmēju
un/vai personu, uz kuras kvalifikāciju balstās.

•

42.panta otrās daļas 2.punkts:


smags profesionālās darbības pārkāpums, kas liek apšaubīt kandidāta vai
pretendenta godīgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu
vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, –
sarakstu nosaka MK (PIL 42.panta astotā daļa);



nav pildīts ar [jebkuru] pasūtītāju vai publisko partneri noslēgts iepirkuma līgums, VV
vai koncesijas līgums, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;



PIL 42.panta otrās daļas 3., 4. un 5.punkts – var attiecināt arī uz personālsabiedrības
biedru, 10% apakšuzņēmēju un/vai personu, uz kuras kvalifikāciju balstās.
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9.5. Jaunumi izslēgšanas nosacījumu piemērošanā
iepirkuma procedūrās
•

42.panta trešās daļas 2.punkts un ceturtā daļa – noilguma termiņš:



PIL 42.panta otrās daļas 1.punkta pārkāpumiem – 12 mēneši jebkuram līgumam;
PIL 42.panta otrās daļas 2.punkta pārkāpumiem – 12 mēneši.

•

42.panta piektā daļa – skaidri pateikts, ka tad, ja MK noteiktajā informācijas

•

42.panta sestā daļa:

sistēmā nekonstatē attiecīgo nodokļu parādus, pasūtītājs personai apliecinājumu
[attiecībā uz konkrēto datumu] neprasa.




papildināts pierādījumu uzskaitījums ar pašvaldības izdotu izziņu par NĪN
parādiem;
noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vai pašvaldības lēmums par nodokļu
samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar VID par nodokļu
parāda nomaksu var būt pieņemta līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas
dienai.
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10. Kvalifikācijas prasības, piedāvājuma
izvērtēšanas kritēriji un citi noteikumi
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10.1. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
•

44.panta trešā daļa – jauna:

 Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai
piegādātājs būtu ieguvis vai līdz iepirkuma līguma slēgšanai
iegūst normatīvajos aktos noteiktu attiecīgo būvdarbu
veikšanai atbilstošu būvkomersanta kvalifikācijas klasi. MK
nosaka prasības būvkomersantam attiecībā uz pieredzi un
klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās.
 Pārejas noteikumu 4.punkts – MK līdz 2019. gada 30. aprīlim
izdod šā likuma 44. panta trešajā daļā minētos noteikumus.
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10.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (1) –
gada minimālais finanšu apgrozījums
•

45.panta trešā daļa – jauna:
 Ja iepirkuma līguma priekšmets tiek dalīts daļās, pasūtītājs
piegādātāja gada minimālo finanšu apgrozījumu var noteikt par daļu
grupām, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vairākās
vienlaikus izpildāmās daļās.

•

45.panta ceturtā daļa – jauna:
 Ja VV ietvaros paredzēta piedāvājumu atkārtota izvērtēšana,
piegādātāja gada minimālo finanšu apgrozījumu nosaka, pamatojoties
uz to iepirkuma līgumu paredzamo maksimālo līgumcenu, kuru izpilde
paredzēta vienlaikus, vai, ja iepirkuma līgumu paredzamā maksimālā
līgumcena nav zināma, — pamatojoties uz VV paredzamo līgumcenu.
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10.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (2) –
gada minimālais finanšu apgrozījums
• 45.panta piektā daļa – jauna:
 Dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā piegādātāja gada
maksimālo apgrozījumu nosaka, pamatojoties uz sistēmas
ietvaros piešķiramo iepirkuma līgumu paredzamo maksimālo
līgumcenu.
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10.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (3)
•

45.panta septītā daļa – jauna:
 Nosakot prasības attiecībā uz piegādātāja finanšu rādītājiem, pasūtītājs
iepirkuma procedūras dokumentos skaidri norāda objektīvas un
nediskriminējošas metodes un kritērijus, ko izmantos finanšu rādītāju
noteikšanai.
 Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs noteic, ka atbilstību
saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim apliecina normatīvajos
aktos noteiktās būvkomersantu kvalifikācijas klases.
 Pasūtītājam ir tiesības piegādātājam papildus izvirzīt tikai tādas
prasības, kas netiek vērtētas būvkomersantu klasifikācijas ietvaros.
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10.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (4)
•

45.panta astotā daļa – precizēta, papildināta:
 Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un
finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei,
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā
piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie
resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai
vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt,
lai piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām
iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
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10.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (5)
•

45.panta devītā daļa – precizēta, papildināta:
 Paziņojumā par līgumu (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu
informāciju paredz) vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu un
iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītājs nosaka dokumentus,
kurus piegādātājs vai kandidāts iesniedz, lai apliecinātu atbilstību
pasūtītāja prasībām. Piegādātājs, kas pamatotu iemeslu dēļ nespēj
iesniegt pasūtītāja pieprasītos dokumentus, ir tiesīgs apliecināt savu
saimniecisko vai finansiālo stāvokli ar jebkuriem citiem
dokumentiem, ja pasūtītājs uzskata tos par piemērotiem.
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10.3. Tehniskās un profesionālās spējas (1)
•

46.panta pirmā daļa – jauna:


•

Pasūtītājs var noteikt prasības attiecībā uz piegādātāja tehniskajām un
profesionālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei. Šādas
prasības var attiekties uz līguma izpildē iesaistīto personālu, piegādātāja
pieredzi un tehniskajiem resursiem. Publiska būvdarbu līguma gadījumā
pasūtītājs noteic, ka piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas apliecina
normatīvajos aktos noteiktās būvkomersantu kvalifikācijas klases. Pasūtītājam
ir tiesības piegādātājam papildus izvirzīt tikai tādas prasības, kas netiek
vērtētas būvkomersantu klasifikācijas ietvaros.

46.panta otrā daļa – jauna:


Iepirkuma procedūrās par piegādēm, kurās paredzēta izvietošana vai
uzstādīšana, pakalpojumi vai būvdarbi, piegādātāja profesionālās spējas
sniegt pakalpojumu vai nodrošināt uzstādīšanu, vai veikt būvdarbus var
novērtēt, ņemot vērā tā prasmes, efektivitāti un pieredzi.
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10.3. Tehniskās un profesionālās spējas (2)
•

46.panta trešā daļa – spēju apliecināšana atbilstoši būvdarbu, piegādes
vai pakalpojuma raksturam, kvantitātei, svarīguma pakāpei un lietojumam:








gadu skaitu pieredzes apliecināšanai var palielināt, ja tas nepieciešams
konkurences veicināšanai;
iekārtu aprakstiem papildus – piegādātāja mācību un pētniecības iekārtu
apraksts;
informācija par piegādes ķēdes vadības un maršruta kontroles sistēmām,
kuras piegādātājs izmantos iepirkuma līguma izpildei;
informācija par būvdarbu veicēja vai pakalpojumu sniedzēja personāla
izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja
personāla izglītība vai profesionālā kvalifikācija netiek paredzēta kā viens no
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
vides aizsardzības prasību apraksts – arī uz piegādes līgumiem;
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10.3. Tehniskās un profesionālās spējas (3)
•

46.panta ceturtā daļa – papildināta:
 (..) Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja
prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu
personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs
pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

•

46.panta piektā daļa – jauna:
 Pasūtītājs var prasīt, lai noteiktus īpaši svarīgus uzdevumus pildītu
pretendents vai personu apvienības dalībnieks:



ja tiek slēgts publisks būvdarbu vai publisks pakalpojuma līgums vai
ja publisks piegādes līgums ietver arī preces iebūvēšanu vai uzstādīšanu.
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10.4. Kvalitātes vadības standarti
•

47.panta trešā daļa – pants var tikt piemērots tikai iepirkumiem no MK

•

47.panta pirmā daļa – papildināta:

noteiktajām līgumcenu robežvērtībām – 135 000 euro precēm un pakalpojumiem,
5225000 euro būvdarbiem.



•

arī attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu personām ar invaliditāti;
citus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu
veikšanu var iesniegt tikai tad, ja piegādātājam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ
nebija iespējams šādus sertifikātus iegūt līdz pieteikuma vai piedāvājuma
iesniegšanas dienai; jāpierāda atbilstība prasībām.

47.panta otrā daļa – jauna:


Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs neizvirza tādas prasības
attiecībā uz piegādātāja atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas
standartiem, kas jau ir vērtētas, piešķirot būvkomersanta kvalifikācijas klasi.
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10.5. Vides vadības standarti
•

48.panta trešā daļa – pants var tikt piemērots tikai iepirkumiem no MK

•

48.panta pirmā daļa – papildināta:

noteiktajām līgumcenu robežvērtībām – 135 000 euro precēm un pakalpojumiem,
5225000 euro būvdarbiem.



•

atsauce uz ES regulu Nr. 1221/2009;
citus pierādījumus par līdzvērtīgu vides vadības pasākumu veikšanu var
iesniegt tikai tad, ja piegādātājam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija
iespējams šādus sertifikātus iegūt līdz pieteikuma vai piedāvājuma
iesniegšanas dienai; [jāpierāda atbilstība prasībām].

48.panta otrā daļa – jauna:


Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs neizvirza tādas prasības
attiecībā uz piegādātāja atbilstību noteiktiem vides vadības standartiem vai
vides vadības sistēmām, kas jau ir vērtētas, piešķirot būvkomersanta
kvalifikācijas klasi.
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10.6. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji –
PIL 51.pants (1)
•

Izvēles kritērijs ir viens – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,
kas var tikt vērtēts vairākos veidos:
 izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju
(piemēram, vērtējot aprites cikla izmaksas – PIL 52.pants);
 PIL 51.panta ceturtā daļa – tikai cenu var vērtēt tad, ja iepirkums
veikts PIL 9. vai 10.pantā noteiktajā kārtībā vai ja sagatavotā
tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas
nozīmes piedāvājuma izvēlē;

 ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar līguma priekšmetu saistītus
kvalitātes kritērijus – PIL 51.panta otrās daļas 2.punkts, trešā daļa.
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10.6. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji –
PIL 51.pants (2)
•

51.panta septītā daļa – piedāvājuma izvēle piedāvājumu vienāda
novērtējuma gadījumā:
 dokumentos norāda izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju;


pasūtītājam ir tiesības par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju noteikt tādu
kritēriju, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām,
tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir
nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu
ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu
iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt
noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības
dalībnieku).
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10.7. Nepamatoti lēts piedāvājums – PIL 53.pants
•

53.panta otrā daļa – papildināti aspekti, par kuriem var prasīt detalizētu
paskaidrojumu:
 vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos
aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošana;
 saistības pret apakšuzņēmējiem.

•

53.panta trešā daļa – tiesības prasīt izdruku no VID EDS par vidējām stundas
tarifa likmēm profesiju grupās.

•

53.panta ceturtā daļa – pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja
sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu
līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides,
sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un
darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
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11. Līgumu noslēgšana
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11.1. Līguma noslēgšana un saturs
•

60.panta pirmā daļa
 (..) Iepirkuma līgums var noteikt tiesiskās attiecības starp pasūtītāju vai
pasūtītājiem un piegādātāju vai piegādātājiem, un apakšuzņēmējiem.

•

60.panta otrā daļa – papildināti noteikumi līguma saturam:
 ja pasūtītājs paredzējis – maksājumu kārtība apakšuzņēmējiem PIL 63.pantā
minētajā gadījumā;
 līgumslēdzēju pušu atbildība par radītajiem zaudējumiem;
 piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu
apakšuzņēmēju un personāla piesaistes kārtība atbilstoši PIL 63.panta
noteikumiem;

•

60.panta trešā daļa – iespēja iekļaut speciālus līguma izpildes noteikumus,
izmantot nozaru vadlīnijas un standartlīgumus; samērīgums prasību noteikšanā.
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11.2. Līguma un tā grozījumu publicēšana (1)
•

60.panta desmitā daļa


Attiecas uz līgumiem, kuru līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām vai lielāka (piegādes/pakalpojuma līguma gadījumā – 135 000 euro,
2.pielik. pak. (10.p.) – 750 000 euro, būvdarbu līgumu gadījumā – 5 225 000 euro).



Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai
tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi:
 iepirkuma līguma vai VV pamattekstu,
 uz VV pamata noslēgta iepirkuma līguma tekstu,
 iepirkuma līguma grozījumu tekstu un šā likuma 61. panta otrajā un trešajā daļā
minēto iepirkuma līguma grozījumu pamatojumu,
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma
aizsardzības prasības.
Iepirkuma līgums un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā
iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma
līguma spēkā stāšanās dienas.
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11.2. Līguma un tā grozījumu publicēšana (2)
• 9.panta astoņpadsmitā daļa – „mazajos iepirkumos”.
 Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums
vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi
iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības
prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja
profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā
36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
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12. Grozījumu veikšana iepirkuma līgumā
vai vispārīgās vienošanās tekstā
(PIL 61.pants)
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12.1. Jauni būtisku grozījumu pieļaujamības pamati
•

61.panta trešās daļas 2.punkts ← indeksācija + 50% ierobežojums:
 Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai
piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja
maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu
ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai
savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu,
pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu
ievērojamas grūtības.

•

61.panta trešās daļas 3.punkts ← indeksācija + 50% ierobežojums:
 Iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus
pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
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12.2. Papildināts būtisku grozījumu pieļaujamības pamats
•

61.panta trešās daļas 4.punkts:
 Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi)
aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo
aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma
pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas
prasībām, un uz to neattiecas šā likuma 42. panta pirmajā daļā
paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā likuma 42.panta
otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus pasūtītājs
sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos.
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12.3. 10% vai 15% (1)
• 61.panta piektā daļa ← indeksācija
 Iepirkuma līguma vai VV grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai
VV grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas
vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar
šā panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktu), vienlaikus nesasniedz:
1) MK noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums
par līgumu publicējams ES OV;
2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai VV līgumcenas
publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15
procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai VV līgumcenas
publiska būvdarbu līguma gadījumā.
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12.3. 10% vai 15% (2)
• Līgumcenu robežvērtības:
 piegādes/pakalpojuma līguma gadījumā – 135 000 euro, izņemot
2.pielikuma pakalpojumiem (10.pants) – 750 000 euro;

 būvdarbu līguma gadījumā – 5 225 000 euro.
• Grozījumi, kas izsakāmi finansiālā vērtībā (piemēram, papildu darbi,
līgumcenas pārskatīšana).
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12.4. Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
•

33.pants
 Pasūtītājs, kurš izdarījis šā likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3.
punktā minētos grozījumus iepirkuma līgumā, kura līgumcena ir
vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka,
10 darbdienu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas publicē
paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā:
 piegādes/pakalpojuma līgumu gadījumā – 135 000 euro,
izņemot 2.pielikuma pakalpojumiem (10.pants) – 750 000 euro;

 būvdarbu līgumu gadījumā – 5 225 000 euro.
 Gadījumos, kad iepirkuma paziņojumi tika publicēti ES OV.
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

Saziņai ar IUB:
pasts@iub.gov.lv

