APSTIPRINĀTS: 21.03.2018.

Skaidrojums par piedāvājuma izvērtēšanas kritērija maiņu pēc iepirkuma
izsludināšanas
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 51. panta pirmo daļu
pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā izmaksas vai cenu, vai izmaksas un kvalitātes
kritērijus, vai tikai cenu. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji atbilstoši Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises
kārtība” ietverami iepirkuma procedūras nolikumā. Tāpat, ņemot vērā Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to
sagatavošanas kārtība” 2. pielikuma (Paziņojums par līgumu) II.2.5 sadaļā noteikto,
pasūtītājam ir jānorāda piedāvājuma izvēles kritērijs, izvēloties vienu vai vairākus no minētajā
paziņojuma sadaļā norādītajiem (kvalitātes kritēriji, izmaksu kritēriji vai cena) piedāvājuma
izvēles kritērijiem.
Ņemot vērā Eiropas Savienības Publikāciju biroja norādes, nav pieļaujams, publicējot
paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk –
IUB) tīmekļvietnē, mainīt sākotnēji Paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentācijā
norādītos kvalitātes vai izmaksu kritērijus uz cenas kritēriju kā vienīgo piedāvājuma izvēles
kritēriju, vai, ja sākotnējā paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentācijā kā vienīgais
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs noteikts tikai cena, nebūtu pieļaujama tā nomaiņa uz
kvalitātes vai izmaksu kritēriju. Līdz ar to gadījumā, ja tiek konstatēta šādu izmaiņu
nepieciešamība, pasūtītājam iepirkums ir jāpārtrauc.
Pasūtītājam, publicējot Paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju IUB
tīmekļvietnē, vienīgi ir iespēja Paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentācijā norādītos
kvalitātes un izmaksu kritērijus tehniski precizēt, proti, ir pieļaujams mainīt kritēriju
nosaukumus vai to svērumus, piemēram, ja ir nepieciešamas nenozīmīgas izmaiņas kritērijā,
kas nevarētu mainīt piegādātāju loku vai, piemēram, ja ir konstatējamas matemātiskas kļūdas
skaitliskajās vērtībās.
Arī Eiropas Komisija savos skaidrojumos uzsver, ka saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma kritērijus nav pieļaujams mainīt pēc iepirkuma izziņošanas.
Tas pats ir uzsvērts arī Eiropas Savienības Tiesas 2017. gada 5. aprīļa spriedumā lietā
C-298/15, proti, no tiesas judikatūras izriet arī, ka līgumslēdzēja iestāde konkursa procedūras
laikā principā nevar grozīt iepirkuma būtisko nosacījumu saturu, tostarp tehniskās
specifikācijas, kā arī līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, uz kuriem ieinteresētie
saimnieciskās darbības subjekti leģitīmi ir balstījušies, lai pieņemtu lēmumu sagatavot
iesniegšanai piedāvājumu vai, tieši otrādi, atteikties no dalības attiecīgajā iepirkuma
procedūrā [..].
Attiecīgi pasūtītājam jau sākotnēji ir jānovērtē un jāizvēlas piedāvājuma izvērtēšanas
kritēriji, kuri nebūs maināmi visā laikā no iepirkuma izsludināšanas brīža IUB tīmekļvietnē līdz
līguma noslēgšanai ar izvēlēto pretendentu. Minētā pieeja vienādi attiecas gan uz iepirkumiem,
kuru paredzamā līgumcena ir zem Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, gan
uz iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena pārsniedz minētās līgumcenu robežvērtības.

