APSTIPRINĀTS: 02.01.2014.

Skaidrojums par izslēgšanas noteikumu piemērošanu no
2014.gada 1.janvāra
Ar 2013.gada 20.jūnija grozījumiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –
PIL) pārejas noteikumu 41. un 42.punktā tika noteikts, ka no 2014.gada 1.janvāra
PIL 8.1 un 39.pants zaudē spēku un tiek aizstāts ar 8.2 un 39.1 pantu. Lai novērstu
neskaidrības PIL 8.1, 8.2, 39. un 39.1 panta piemērošanā attiecībā uz iepirkumiem, kas
izsludināti pirms 2014.gada 1.janvāra, Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk –
Birojs) ir sagatavojis skaidrojumu.
Ņemot vērā, ka 2013.gada 20.jūnija likums „Grozījumi Publisko
iepirkumu likumā” pārejas noteikumu regulējumā attiecībā uz izslēgšanas
noteikumu piemērošanu neparedzēja speciālus noteikumus tiem iepirkumiem un
iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas pēc 2013.gada 31.jūlija, bet pirms
2014.gada 1.janvāra, PIL 8.2 panta piektā un sestā daļa un 39.1 pants ir attiecīgi
piemērojams minētajos iepirkumos un iepirkuma procedūrās no šo normu spēkā
stāšanās dienas neatkarīgi no tā, kā noteikts attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma
procedūras nolikumā.1
1. Iepirkumos un iepirkuma procedūrās, kurās pasūtītājs ir pabeidzis vērtēt
kandidātu vai pretendentu atbilstību izslēgšanas noteikumiem, to attiecīgi
norādot iepirkuma dokumentos, bet lēmums par iepirkuma rezultātiem līdz
2013.gada 31.decembrim nav pieņemts, pasūtītājam nav pienākuma pārvērtēt
atbilstību izslēgšanas noteikumiem atbilstoši PIL 8.2 un 39.1 panta
regulējumam.
2. Iepirkumos un iepirkuma procedūrās, kurās lēmumu par kandidātu vai
pretendentu atbilstību izslēgšanas noteikumiem pasūtītājs pieņem pēc
2013.gada 31.decembra, pasūtītājs piemēro PIL 8.2 panta piektās un sestās daļas
un 39.1 panta regulējumu, neatkarīgi no tā, kādu izslēgšanas noteikumu
regulējumu tas paredzējis iepirkuma vai iepirkuma procedūras nolikumā.
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Likumdevējs apzināti neparedzēja speciālu atrunu attiecībā uz iepirkumiem un iepirkuma
procedūrām, kas izsludinātas pēc 2013.gada 31.jūlija, ņemot vērā, ka no 2014.gada 1.janvāra
pasūtītājam izslēgšanas noteikumu pārbaudei būs pieejama Ministru kabineta noteiktā informācijas
sistēma, kas apkopos informāciju par pārkāpumiem, par kuriem kandidāti un pretendenti izslēdzami
saskaņā ar PIL 8.2 un 39.1 panta regulējumu.
Pārejas noteikumu 53.punkts, kas tika iekļauts PIL ar 2013.gada 19.septembra grozījumiem saistībā ar
euro ieviešanu, tulkojams šauri vienīgi attiecībā uz iepirkumu un iepirkuma procedūru pabeigšanu,
ievērojot līdz 2013.gada 31.decembrim spēkā esošās līgumcenu robežvērtības un nav attiecināms uz
izslēgšanas noteikumu pārbaudi pēc 2013.gada 31.decembra.

