Apstiprināts 03.08.2012.

Skaidrojums par iepirkuma līguma termiņu
(Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešā un 3.1 daļa)
Ar 2012.gada 21.jūnija grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā
2012.gada 1.augustā, grozīts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā ietvertais regulējums attiecībā
uz iepirkuma līguma termiņu.
Līdz 2012.gada 31.jūlijam

No 2012.gada 1.augusta

67.pants. Iepirkuma līgums
(3) Publisku pakalpojumu līgumu un publisku
piegāžu līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par
pieciem gadiem. Minētais ierobežojums
neattiecas uz iepirkuma līgumiem publiskās un
privātās partnerības gadījumos.

(3) Iepirkuma līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku
par pieciem gadiem. Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt
iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku, ja pastāv
kāds no šādiem nosacījumiem:
1) tas ir paredzēts citā likumā;
2) tas ir būtiski nepieciešams līguma izpildes
nodrošināšanai ar līguma priekšmetu tieši
saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ.
Šajā gadījumā pirms iepirkuma uzsākšanas
pasūtītājam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde,
nepieciešams saņemt Ministru kabineta atļauju,
bet pasūtītājam, kas ir pastarpinātās pārvaldes
iestāde, — attiecīgās atvasinātās publiskās
personas orgāna atļauju.;
(31) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos
pasūtītājs
paziņojumā
par
iepirkuma
procedūras rezultātiem norāda pamatojumu
tādu apstākļu esamībai, kuri dod tiesības
iepirkuma līgumu noslēgt uz ilgāku laiku.

! Agrāk minētais ierobežojums, kas paredzēja līgumu slēgšanu uz laiku, kas nav ilgāks
par pieciem gadiem, tika attiecināts uz publisku pakalpojumu līgumu un publisku piegāžu
līgumu, šobrīd tas attiecināms uz visiem iepirkuma līgumiem – arī būvdarbu līgumu.

! Ja iepriekš bija norādīts, ka līguma termiņa ierobežojums neattiecas tikai uz iepirkuma
līgumiem publiskās un privātās partnerības gadījumos, tad ar grozījumiem tiek paredzēti divi
gadījumi, kad šis ierobežojums nav attiecināms:
1) tas ir paredzēts citā likumā (piemēram, Publiskās un privātās partnerības likumā
norādītais privātās un publiskās partnerības līguma termiņš, Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likumā norādītais sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma termiņš);
2) tas ir būtiski nepieciešams līguma izpildes nodrošināšanai ar līguma priekšmetu
tieši saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ. Šajā gadījumā pirms iepirkuma
uzsākšanas pasūtītājam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepieciešams saņemt Ministru kabineta
atļauju, bet pasūtītājam, kas ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, — attiecīgās atvasinātās publiskās
personas orgāna atļauju. Pasūtītājam jābūt pamatojumam, kādēļ ilgāks līguma izpildes termiņš ir
būtiski nepieciešams līguma izpildes nodrošināšanai, piemēram, līguma par aizņēmumu
slēgšanas gadījumā varētu būt pamatota nepieciešamība slēgt līgumu uz ilgāku laiku, jo
nepieciešams ilgāks termiņš apjomīga aizņēmuma atmaksai.
ĪSUMĀ:
Paredzot slēgt publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu uz periodu, kas ilgāks
par pieciem gadiem:
 pirms iepirkuma uzsākšanas:
− pasūtītājam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepieciešams saņemt Ministru kabineta
atļauju;
− pasūtītājam, kas ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, nepieciešams saņemt attiecīgās
atvasinātās publiskās personas orgāna atļauju;
 ieteicams pamatojumu tādu apstākļu esamībai, kuri dod tiesības iepirkuma līgumu
noslēgt uz ilgāku laiku, norādīt paziņojumā par līgumu, kā arī iepirkuma procedūras
dokumentos, ņemot vērā, ka pasūtītājam šim pamatojumam jābūt zināmam jau sākotnēji
un pretendenti, to nezinot, var vērsties Iepirkumu uzraudzības birojā ar iesniegumu par
nolikumā vai paziņojumā par līgumu norādītā iepirkuma līguma termiņa neatbilstību
Likumā paredzētajam ierobežojumam;
 obligāti pamatojums tādu apstākļu esamībai, kuri dod tiesības iepirkuma līgumu
noslēgt uz ilgāku laiku, norādāms paziņojumā par iepirkuma procedūras
rezultātiem !
Pamatojums norādāms paziņojuma sadaļā „Cita papildu informācija (ja nepieciešams)”.
Papildus Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību uz to, ka līguma termiņa
ierobežojums attiecas arī uz līgumu par regulārām piegādēm un pakalpojumiem Publisko
iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas izpratnē, t.i., arī šos līgumus ir atļauts slēgt tikai uz laiku,
kas nav ilgāks par pieciem gadiem, tātad, piemēram, līgums par telefonsakaru pakalpojumiem
slēdzams uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Likumdevēja mērķis ir novērst ilgstošu
līguma izpildes koncentrāciju viena piegādātāja vai konkrēta piegādātāju loka rokās, kas būtiski
ierobežo konkurenci, jo piegādātāju brīvas konkurences nodrošināšana ir viens no Publisko
iepirkumu likuma un Eiropas Savienības tiesību normu publisko iepirkumu jomā mērķiem.
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