Depozīta maksājums
Nepieciešams, lai apstrīdētu iepirkuma rezultātus, tai skaitā:

1) lēmumu par iepirkuma līguma/ vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu;
2) lēmumu par iepirkuma izbeigšanu;
3) lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem (pieteikuma noraidīšanu).

Nav nepieciešams, ja apstrīd:
1) iepirkuma pārtraukšanas likumību;
2) iepirkuma dokumentos noteiktās prasības;
3) metu konkursa norisi.

! Ja depozīta maksājums nav saņemts vai to uzskata par nesaņemtu vai neiesniegtu,
iesniegums netiek pieņemts izskatīšanai. Šajā gadījumā, veicot atbilstošu depozīta
maksājumu, iesniedzējs var iesniegt iesniegumu atkārtoti, ja attiecībā uz to tiek ievēroti
likumā noteiktie termiņi iesnieguma iesniegšanai IUB (rezultātu apstrīdēšanai).

! Ja iepirkuma priekšmets sadalīts daļās, depozīta maksājums attiecināms uz katru
iepirkuma ietvaros slēdzamo pakalpojuma vai piegādes, vai būvdarbu līgumu.

Depozīta maksājuma veidi

Iemaksa IUB kontā
LV37 TREL 8130 6930 0000 0

Iesniedzot iesniegumu IUB,
depozīta maksājumam jau
jābūt saņemtam IUB kontā

Apdrošināšanas polise
Bankas garantija

kopā ar apdrošināšanas prēmijas
samaksu apliecinošu dokumentu

Dokumenta oriģinālu iesniedz
IUB kopā ar iesniegumu

Atkarībā no izvēlētā depozīta maksājuma veida to uzskata par nesaņemtu vai
neiesniegtu, ja:
- iemaksa IUB kontā:
1) līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim nav saņemta;
2) nav identiﬁcējama (Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.110 4.punkts);
3) nav samaksāta pilnā apmērā (Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.110 5.punkts).
- bankas garantijai vai apdrošināšanas polisei:
1) nav iesniegti dokumentu oriģināli;
2) spēkā esamības termiņš ir mazāks par 4 mēnešiem (skaita no dienas, kad iesniegums
saņemts IUB);
3) saturs neatbilst Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 110 11. punktam;
4) apdrošināšanas polisei nav pievienots apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs
dokuments.

Depozīta maksājuma apmērs

JA IEPIRKUMA PAREDZAMĀ LĪGUMCENA
IR ZINĀMA:

JA IEPIRKUMA PAREDZAMO LĪGUMCENU NAV
IESPĒJAMS NOTEIKT VAI TĀ NAV NORĀDĪTA
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS*:

0,5 % no paredzamās (nevis piedāvātās)
līgumcenas,
BET ne vairāk kā
- 15 000 euro būvdarbiem

- 3 400 euro būvdarbiem
- 840 euro piegādēm un pakalpojumiem

- 840 euro piegādēm un pakalpojumiem

Aprēķinot depozīta apmēru, ņem vērā
paredzamo līgumcenu, kas norādīta
IUB tīmekļvietnē publicētajos iepirkumu
paziņojumos un/vai iepirkuma nolikumā.

* Piemēro arī gadījumos, ja:
- apstrīd lēmumu par vispārīgās
vienošanās slēgšanu un tā tiek slēgta ar
vairākiem dalībniekiem;
- apstrīd lēmumu par iekļaušanu
dinamiskajā iepirkumu sistēmā (pieteikuma
noraidīšanu).

Depozīta maksājuma atgriešana
5 darbdienu laikā, ja:
- depozīta maksājums saņemts par
iesniegumu, par kuru depozīta maksājums
nav jāveic;
- depozīta maksājumu uzskata par
nesaņemtu vai neiesniegtu;
- pieņemts lēmums par iesnieguma
atstāšanu bez izskatīšanas;
- pieņemts lēmums, ar kuru pasūtītājam
aizliegts slēgt līgumu, vai atcelts lēmums par
iepirkuma procedūras izbeigšanu;
- iesniedzējs atsauc iesniegumu līdz tā
izskatīšanai un ir novērsti iesniegumā
minētie pārkāpumi (pasūtītājs atcēlis
apstrīdēto lēmumu);
- stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru
tiesa uzdevusi atmaksāt depozītu.

1 mēneša laikā, ja:
- depozīta maksājums ir iemaksāts, bet
iesniegums nav iesniegts

! Pārējos gadījumos depozīta maksājums netiek atgriezts un tiek ieskaitīts valsts
budžetā.
Depozīta maksājumu atmaksā uz to personas kontu, no kura veikts depozīta maksājums
(iemaksas gadījumā).
Ja depozīta maksājums iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise,
depozīta maksājuma atgriešanai IUB iesniedz bankai vai apdrošinātājam iesniegumu
par depozīta maksājuma iesniedzēja atbrīvošanu no saistībām, nosūtot šo iesniegumu
zināšanai arī depozīta maksājuma iesniedzējam.

! IUB neatmaksā izdevumus, kas saistīti ar depozīta maksājuma izsniegšanu (tai skaitā
bankas izdevumus, apdrošināšanas prēmiju).

