Labots 16.06.2010.

Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināšana
iepirkuma procedūrās
Publisko iepirkumu likums (turpmāk – Likums) paredz nosacījumus, kuriem izpildoties, ir
iespējams saīsināt pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus. Viena no iespējām ir,
nodrošinot brīvu un tiešu elektronisko pieeju procedūras dokumentiem, otra – publicējot
iepriekšējo informatīvo paziņojumu. Likums arī paredz, kādu iesniegšanas termiņu var noteikt
gadījumos, kad ir radušies steidzamības apstākļi vai galējas nepieciešamības situācija.
I. Piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsināšana, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku
pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem
Saskaņā ar Likuma 30.panta pirmo daļu pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu
elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem
dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma
procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
Nodrošinot brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un
visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, saskaņā ar Likuma 29.panta vienpadsmito daļu
atklātā un slēgtā konkursā piedāvājumu iesniegšanas termiņu var saīsināt par piecām dienām.
Paziņojumā par līgumu norāda mājaslapas internetā adresi, kurā minētā informācija ir pieejama.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsinājumu var piemērot atklātā un slēgtā konkursā
neatkarīgi no paredzamās līgumcenas (29.panta vienpadsmitā daļa).
Turpmāk ievietotā tabula sniedz priekšstatu par Publisko iepirkumu likuma 29.panta
vienpadsmitās daļas un 30.panta pirmās daļas piemērošanu līdz 2010.gada 14.jūnijam un no
2010.gada 15.jūnija, kad spēkā stājās likums „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.
Līdz 2010.gada 14.jūnijam
Ja pasūtītājs nevarēja nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku
pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem
papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tad pasūtītājs šos
dokumentus izsūtīja vai izsniedza ieinteresētajiem
piegādātājiem (Likuma 30.panta pirmā daļa).
Ja pasūtītājs nodrošināja brīvu un tiešu elektronisko pieeju
minētajiem dokumentiem, tad atklātā un slēgtā konkursā
piedāvājumu iesniegšanas termiņu varēja saīsināt par
piecām dienām (29.panta vienpadsmitā daļa).

No 2010.gada 15.jūnija
Pasūtītājam
ir
noteikts
pienākums
nodrošināt brīvu un tiešu elektronisko
pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem
un visiem papildus nepieciešamajiem
dokumentiem (Likuma 30.panta pirmā
daļa).
Attiecīgi, nodrošinot šādu pieeju, pasūtītājs
ir tiesīgs saīsināt piedāvājumu iesniegšanas
termiņu par piecām dienām (Likuma
29.panta vienpadsmitā daļa).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsinājumu varēja
piemērot atklātā un slēgtā konkursā tikai gadījumos, kad
iepirkuma paredzamā līgumcena bija vienāda ar vai lielāka
par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām (virs
ES direktīvās noteiktajām līgumcenu robežām), t.i., piegāžu
un pakalpojumu līgumiem vienāda ar 87 888 LVL vai
lielāka un būvdarbu līgumiem vienāda ar 3 406 520 LVL
vai lielāka (29.panta vienpadsmitā daļa).

Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņa
saīsinājumu var piemērot atklātā un slēgtā
konkursā neatkarīgi no paredzamās
līgumcenas (29.panta vienpadsmitā daļa).

II. Piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsināšana, ja publicēts iepriekšējais informatīvais
paziņojums
Likums paredz iespēju pasūtītājam reizi gadā publicēt iepriekšējo informatīvo
paziņojumu par turpmākajos 12 mēnešos plānotajiem iepirkumiem (Likuma 25.pants). Saskaņā
ar Likuma 29.panta astoto daļu iepriekšējā informatīvā paziņojuma publicēšana pasūtītājam dod
tiesības saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus atklātā un slēgtā konkursā, kura paredzamā
līgumcena ir vienāda ar vai lielāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, līdz
36 dienām no dienas, kad atklātā konkursa paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā, bet slēgtā konkursa uzaicinājums iesniegt piedāvājumus
nosūtīts kandidātiem. Šo termiņa saīsinājumu iespējams piemērot tikai gadījumos, kad paredzamā
līgumcena ir vienāda vai lielāka ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām.
Likuma 29.panta astotajā daļā ir arī noteikts, ka gadījumos, kad pasūtītājs ir publicējis
iepriekšējo informatīvo paziņojumu, tad steidzamības gadījumā, ja situācija radusies no
pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, atklātā un slēgtā konkursā piedāvājumu iesniegšanas
minimālais termiņš ir 22 dienas. Šādā gadījumā pasūtītājs saglabā visus dokumentus, kas pamato
termiņa saīsinājumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsināšana saskaņā ar Likuma 29.panta astoto daļu ir
saistīta ar iepriekšējām pasūtītāja darbībām – jābūt publicētam iepriekšējam informatīvajam
paziņojumam (Likuma 25.pants). Turklāt Likuma 29.panta devītā daļa noteic, ka šo termiņu
saīsināšana iespējama, ja iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā internetā ne mazāk kā 52 dienas un ne vairāk kā 12 mēnešus pirms dienas,
kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
III. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsināšana, ja pasūtītājs piemēro
sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu (Likuma 62.pants), vai rīko slēgtu
konkursu un ja galējas nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot Likumā noteiktos pieteikumu
un piedāvājumu iesniegšanas termiņus
Likuma 29.panta trīspadsmitā daļa noteic, ka gadījumā, ja pasūtītājs piemēro sarunu
procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu (Likuma 62.pants), vai rīko slēgtu
konkursu un ja galējas nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot Likumā noteiktos pieteikumu
un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, pasūtītājs var noteikt:
1) termiņu pieteikumu iesniegšanai, kurš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām no dienas, kad
paziņojums par līgumu nosūtīts Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim vai publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;
2) slēgtā konkursā — piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kurš nav īsāks par 10 dienām no
dienas, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nosūtīts atlasītajiem kandidātiem.
Paātrināta slēgta konkursa un paātrinātas sarunu procedūras gadījumā paziņojuma
veidlapā jānorāda pieteikumu iesniegšanas termiņu saīsināšanas pamatojums. Tā kā pamatojums
nav jāsaskaņo ar Iepirkumu uzraudzības biroju, pasūtītājs pilnībā uzņemas atbildību par
paātrinātas procedūras izvēles pamatotību.
Pamatojot paātrināto procedūru izvēli, pasūtītājs var balstīties uz Eiropas Komisijas
2008.gada preses relīzē pausto Komisijas viedokli, ka esošā ārkārtējā ekonomiskā situācija var
attaisnot paātrināto slēgto konkursu piemērošanu, kas ļauj ievērojami samazināt kopējo
procedūras termiņu, un ka šādu pieņēmumu attiecībā uz steidzamību būtu jāattiecina uz visiem
būtiskākajiem publiskajiem projektiem 2009. un 2010.gadā. Komisija uzskata, ka iepirkuma
procedūru paātrināšana var būtiski atbalstīt dalībvalstu veiktos pasākumus ekonomikas
stimulēšanai, pateicoties būtisku publisko investīciju projektu paātrinātai realizācijai.
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IV. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsināšana, ja paziņojumi par
līgumu tiek sagatavoti un nosūtīti Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim elektroniski,
izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu
Papildus iepriekš minētajām pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu
saīsināšanas iespējām, šos termiņus var saīsināt arī gadījumos, kad paziņojumi par līgumu tiek
sagatavoti un nosūtīti Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim elektroniski, izmantojot Eiropas
Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
Tā kā Iepirkumu uzraudzības birojs visus paziņojumus par līgumu, kuri ir sūtāmi uz
Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi, nosūta, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša
dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu, tad, ievērojot Likuma 29.panta devīto daļu,
turpmāk minētajās iepirkuma procedūrās, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar vai lielāka par
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām (piegāžu un pakalpojumu līgumiem vienāda ar
87 888 LVL vai lielāka un būvdarbu līgumiem vienāda ar 3 406 520 LVL vai lielāka),
Publikāciju vadības sistēma automātiski nodrošina iespēju saīsināt pieteikumu vai
piedāvājumu iesniegšanas termiņu par septiņām dienām:
1) slēgtā konkursā, sarunu procedūrā un konkursa dialogā – pieteikumu iesniegšanas
termiņu;
2) atklātā konkursā – piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
Tas nozīmē, ka pasūtītājam, aizpildot paziņojuma par līgumu formu, jau sākotnēji tiek
piedāvāts saīsinātais termiņš (piemēram, 45 dienu termiņš atklātā konkursā). Ja pasūtītājs nevēlas
izmantot šo iespēju, tad viņš var ierakstīt citu piedāvājumu iesniegšanas termiņu (tas ir, noteikt to
ilgāku).
Turklāt šo termiņa saīsinājumu pasūtītājs drīkst izmantot vienlaikus ar Likuma 29.panta
vienpadsmitajā daļā paredzēto termiņa saīsinājumu par piecām dienām (sk. pielikumu), rīkojot
atklātu konkursu.
Piemēri:
Piemērojot atklātu vai slēgtu konkursu un nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju
procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, minimālais
piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātā konkursā var tikt saīsināts līdz 47 dienām, bet slēgtā
konkursā – līdz 35 dienām (29.panta vienpadsmitā daļa).
Ja pasūtītājs publicējis iepriekšējo informatīvo paziņojumu, tad atklātā un slēgtā konkursā,
kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar vai lielāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežām, minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 36 dienas (29.panta astotā daļa). Šis
termiņa saīsinājums nesummējas ar termiņa saīsinājumu, kad ir nodrošināta elektroniskā pieeja
procedūras dokumentiem.
Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu (Likuma
62.pants), un ja galējas nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot Likumā noteiktos pieteikumu un
piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tad pieteikumu iesniegšanas termiņu nosaka ne īsāku par 15
dienām (29.panta trīspadsmitās daļas 1.punkts), savukārt piedāvājumu iesniegšanas termiņu – pēc
vienošanās, bet, ja nav iespējams vienoties, tad ne īsāku kā 10 dienas (62.panta otrā daļa).
Ja pasūtītājs rīko slēgtu konkursu un galējas nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot
Likumā noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tad pieteikumu iesniegšanas
termiņu nosaka ne īsāku par 15 dienām (29.panta trīspadsmitās daļas 1. punkts), bet piedāvājumu
iesniegšanas termiņu – ne īsāku par 10 dienām (29.panta trīspadsmitās daļas 2. punkts).
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Pielikums

Gadījumi, kad iespējams saīsināt pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus

Iepirkuma
procedūra

Iepirkuma līguma
veids

Paredzamā līgumcena

Sākumā

Atklāts konkurss

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 20 000 un < 87 888

30

piedāvājums

Būvdarbi

≥ 120 000 un < 3 406 520

Atklāts konkurss

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 87 888

piedāvājums

Būvdarbi

≥ 3 406 520

52

Paziņojums
ES OJ
nosūtīts
elektroniski
(-7)

Nodrošināta
tieša
elektroniska
pieeja
procedūras
dokumentiem
(-5)

Iepriekš
publicēts
informatīvs
paziņojums

Steidzamības
gadījumā, ja
ir publicēts
iepriekšējs
informatīvais
paziņojums

36

22

Saīsināta
procedūra

( 30 - 5 )

( 52 -7 )

( 52 - 5 )

( 36 - 7 )

( 52 - 7 - 5 )

( 22 - 7 )
Slēgts konkurss

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 20 000 un < 87 888

pieteikums

Būvdarbi

≥ 120 000 un < 3 406 520

Slēgts konkurss

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 87 888

pieteikums

Būvdarbi

≥ 3 406 520

Slēgts konkurss

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 20 000 un < 87 888

piedāvājums

Būvdarbi

≥ 120 000 un < 3 406 520

Slēgts konkurss

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 87 888

piedāvājums

Būvdarbi

≥ 3 406 520

25

37

15

( 37 - 7 )

15

25

( 25 - 5 )

40

( 40 - 5 )

10

36

22
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Iepirkuma
procedūra

Iepirkuma līguma
veids

Paredzamā līgumcena

Sākumā

Sarunu
procedūra
pieteikums

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 20 000 un < 87 888

25

Būvdarbi

≥ 120 000 un < 3 406 520

Sarunu
procedūra
pieteikums

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 87 888

Būvdarbi

≥ 3 406 520

Sarunu
procedūra
piedāvājums

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 20 000 un < 87 888

Būvdarbi

≥ 120 000 un < 3 406 520

Sarunu
procedūra
piedāvājums

Piegāde/Pakalpojumi

≥ 87 888

Būvdarbi

≥ 3 406 520

Konkursa
dialogs
pieteikums

Pakalpojumi

≥ 20 000 un < 87 888

Būvdarbi

≥ 120 000 un < 3 406 520

Konkursa
dialogs
pieteikums

Pakalpojumi

≥ 87 888

Būvdarbi

≥ 3 406 520

Konkursa
dialogs
piedāvājums

Pakalpojumi

≥ 20 000 un < 87 888

Būvdarbi

≥ 120 000 un < 3 406 520

Konkursa
dialogs
piedāvājums

Pakalpojumi

≥ 87 888

Būvdarbi

≥ 3 406 520

37

Paziņojums
ES OJ
nosūtīts
elektroniski
(-7)

( 37 -7 )

25

Pēc
vienošanās;
ja nevar
vienoties – ne
mazāk par
30 dienām

Iepriekš
publicēts
informatīvs
paziņojums

Steidzamības
gadījumā, ja
ir publicēts
iepriekšējs
informatīvais
paziņojums

Saīsināta
procedūra

15

Pēc
vienošanās;
ja nevar
vienoties – ne
mazāk par
10 dienām

37

Nodrošināta
tieša
elektroniska
pieeja
procedūras
dokumentiem
(-5)

( 37 -7 )

15

