Aktuālie grozījumi
publisko iepirkumu regulējumā
2019. gada aprīlis

Saīsinājumi
➢ PIL – Publisko iepirkumu likums
➢ SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

14.02.2019. Grozījumi PIL
➢ Pieņemti 14.02.2019.
➢ Stājas spēkā 13.03.2019.

Apsardzes pakalpojumu iepirkumi
PIL 2. pielikuma sadaļā "Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi" minētie
apsardzes pakalpojumi, uz kuriem attiecas CPV kods 79710000-4
No 10 000 līdz 42 000 euro

No 42 000 euro

➢ Var nepiemērot 9.panta
noteikumus
➢ piemēro 9.panta 8.-12.daļu!

➢ 10.pants
➢ 42. un 43.pants!

Pamatojums: ēnu ekonomikas, izvairīšanās no nodokļu nomaksas
mazināšana
Pārejas noteikumi: neattiecina uz iepirkumiem, ja tie uzsākti vai izsludināti
pirms attiecīgo normu spēkā stāšanās dienas!
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Iepirkuma procedūru
piemērošanas izņēmumi
PIL 5. panta 15.punkts
➢ par ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem ekspertu grupā augstskolas vai
koledžas, vai studiju virziena akreditācijas vai studiju programmas
licencēšanas procesā
Pamatojums: izmaiņas augstskolu likumā un tam, ka Valsts sekretāru
sanāksmē 2018.gada 30.augustā (VSS-911) izsludinātajā MK noteikumu
projektā “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” tiek
paredzēts, ka studiju virziena akreditācijas procesā ir nevis studiju virziena
novērtēšanas komisijas, bet ekspertu grupas, kuras veiks novērtējumu.
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Iepirkuma procedūru
piemērošanas izņēmumi
PIL 5. panta 18.punkts
➢ par Akadēmiskās informācijas centra vai Eiropas Augstākās izglītības
kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas
procesā

Pamatojums:
No 01.01.2019. saskaņā ar Augstskolu likumu studiju virziena novērtēšanu ir
atļauts veikt Akadēmiskās informācijas centram vai Eiropas augstākās
izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautai kvalitātes
nodrošināšanas aģentūrai
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Paredzamā līgumcena
PIL 11. panta (21) daļa
Ja pasūtītājs sastāv no atsevišķām struktūrvienībām, kurām nav noteikta
patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu, paredzamo līgumcenu noteic
kā visu struktūrvienību plānoto kopējo samaksu par iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās izpildi. Patstāvīga atbildība par iepirkuma veikšanu ir
tad, ja pasūtītāja struktūrvienība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto
kompetenci neatkarīgi veic iepirkumu un slēdz iepirkuma līgumu vai
vispārīgo vienošanos, un šo iepirkumu finansē no tās rīcībā esošajiem
finanšu līdzekļiem, kas paredzēti konkrētā iepirkuma veikšanai.
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Iepirkuma līguma publicēšana
PIL 60.panta (10) daļa
➢ publicē savā pircēja profilā visus iepirkuma procedūru un 10.panta
kārtībā noslēgtos iepirkuma līgumus
➢ nodrošina pieejamību visā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
darbības laikā, bet ne mazāk par šā likuma 40. panta piektajā daļā
noteikto glabāšanas laiku – 10 gadi pēc iepirkuma līguma noslēgšanas,
vispārīgās vienošanās noslēgšanas, vai dinamiskās iepirkumu sistēmas
izveides
➢ ievēro normatīvajos aktos noteiktās komercnoslēpuma aizsardzības
prasības
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Iepirkuma līguma publicēšana
PIL 60.panta (10) daļa
Publicē
1) iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos
2) uz vispārīgās vienošanās pamata noslēgtu iepirkuma līgumu
3) ja iepirkuma līgumu veido publiski pieejami un ar autortiesībām aizsargāti
tipveida līguma noteikumi, - norādi uz šiem tipveida līguma noteikumiem,
kā arī dokumentus, kuri ir iepirkuma līguma sastāvdaļa un ar kuriem groza
vai papildina attiecīgos tipveida līguma noteikumus
4) šīs daļas 1., 2. un 3. punktā minēto dokumentu grozījumus un šā likuma
61. panta otrajā un trešajā daļā minēto grozījumu pamatojumu
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Pārejas noteikumi
PIL 60. panta (10) daļa
➢ neattiecas uz iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos vai to
grozījumiem, kas noslēgti pirms šīs normas spēkā stāšanās dienas
➢ tie pircēja profilā uzglabājami saskaņā ar 60. panta noteikumiem, kuri bija
spēkā pirms jaunās redakcijas (visā līguma darbības laika, bet ne mazāk kā
36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās)

➢ Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi, kas tiek veikti pēc
dienas, kad stājusies spēkā 60. panta (10) jaunā redakcija, kā arī
iepirkuma līgums, kas noslēgts uz tādas vispārīgās vienošanās pamata,
kura noslēgta pirms minēto grozījumu spēkā stāšanās dienas, pircēja
profilā ievietojami kopā ar konkrētā iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās pamattekstu
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Pārejas noteikumi
Piemēram

01.12.2018.

29.03.2019.

Noslēgts līgums zem ES
sliekšņiem

Grozījumi

Nav publicēts pircēja profilā

Jāpublicē pircēja profilā līgums +
grozījumi
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E-rēķini
Grozījumi
➢ Publisko iepirkumu likumā
➢ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
➢ Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
➢ Publiskās un privātās partnerības iepirkumu likumā
➢ Pieņemti 21.02.2019.
➢ Stājas spēkā 18.04.2019.
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E-rēķini
Elektroniskais rēķins - rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un
saņemts strukturētā elektroniskā formā, kura ļauj to
automātiski un elektroniski apstrādāt
➢ Pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 16.04.2014. direktīva
2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma
procedūrās
➢ vienots standarts elektroniskajiem rēķiniem ES
➢ samazināts administratīvais slogs kā pasūtītājiem un SPS, tā
piegādātājiem
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E-rēķini
➢ Pasūtītājs, SPS, publiskais partneris vai tā pārstāvis pieņem e-rēķinu, kas
atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo e-rēķina standartu un tā
pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību
➢ ja tas paredzēts iepirkuma līgumā, ietver papildu pamatelementus
atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem
➢ piegādātāju vai apakšuzņēmēju iesniegtajiem e-rēķiniem jāatbilst
standartam
➢ MK noteikumi par piemērojamo e-rēķina standartu un tā
pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību
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E-rēķini
Anotācija
➢ Direktīva 2014/55/ES un standarts neregulē jautājumu par to, kāds
kanāls izmantojams e-rēķinu piegādei vai kādas sistēmas izmantojamas
to tālākai apstrādei
➢ Direktīvas prasības par e-rēķinu pieņemšanu un apstrādāšanu ir izpildītas
arī tad, ja atbilstoši standartam sagatavoto e-rēķinu, kas parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu, saņem savā e-pasta adresē, pārvērš to
cilvēklasāmā formātā un turpmāk saņemto rēķinu apstrādā kā jebkuru
citu rēķinu, kas iesniegts papīra formā
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E-rēķini
Pārejas noteikumi:
➢ tiešās pārvaldes iestādes - iepirkums vai iepirkuma procedūra
izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma
procedūras uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra
nav jāizsludina, pieņemts, sākot ar 2019. gada 18. aprīli
➢ pārējie pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji sākot ar 2020. gada 18. aprīli
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Pircēja profils
Grozījumi
➢ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
➢ Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
➢ Publiskās un privātās partnerības iepirkumu likumā
➢ pieņemti 21.02.2019.
➢ stājas spēkā 18.04.2019.
➢ Publisko iepirkumu likumā ar 26.04.2018. (spēkā no
01.01.2019.)
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Pircēja profils
Pircēja profils - internetā publiski pieejama vietne valsts
elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un
pieteikumu saņemšanai, kurā ievieto informāciju par
turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par
plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem,
pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos
noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju
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Citi grozījumi
➢ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
➢tehniski precizējumi (gramatiski, salāgošana ar PIL)
➢pieņemti 21.12.2109., stājas spēkā 18.04.2019.

➢ Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
➢izslēgšanas noteikumu noilguma termiņi salāgoti ar PIL
➢pieņemti 21.12.2019., stājas spēkā 18.04.2019.
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 1.pants
Banka → kredītiestāde
6) dinamiskā iepirkumu sistēma - bieži lietojamiem un tirgū plaši
pieejamiem būvdarbiem, pakalpojumiem un piegādēm izmantots
pilnīgi elektronizēts process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem
piegādātājiem, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām
11) iepirkuma procedūra — procedūra, saskaņā ar kuru sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs atlasa piegādātājus un piešķir tiem tiesības
noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgumus vai iegūst metu
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 1.pants
14) kandidāts — arī piegādātājs, kurš piedalās sarunu
procedūrā, publicējot dalības uzaicinājumu
24) pircēja profils - vietne valsts elektroniskās informācijas
sistēmā
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 10.pants
Likumu nepiemēro, ja slēdz līgumu par
13) pakalpojumiem civilās aizsardzības, civilās drošības un katastrofu
novēršanas jomā, kurus sniedz biedrības, nodibinājumi vai apvienības
un uz kuriem attiecas kāds no šiem CPV kodiem: 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8, 98113100-9 un 85143000-3, izņemot ar pacientu
transportēšanu saistītus neatliekamās medicīniskās palīdzības
pakalpojumus
75251120-7 Mežu ugunsgrēka dzēšanas pakalpojumi
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Citi grozījumi SPSIL
2.pielikuma pakalpojumi (SPSIL 13. pants):
➢ 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumos piemēro arī
➢ 24., 25. pantu – marķējumi, testēšanas pārskati
➢ 44. pantu – prasības elektroniskai piedāvājumu un pieteikumu
saņemšanai
➢ 55.pantu – kvalifikācijas sistēmas

➢ Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu
➢ arī, ja iepirkuma procedūrā, publicējot dalības uzaicinājumu, nav
iesniegti pieteikumi
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Citi grozījumi SPSIL
2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi, kas veikti 13.panta piektajā
daļā noteiktajā kārtībā (SPSIL 34.pants):
➢ pieteikumu iesniegšanas termiņš - ne īsāks par 5 darbdienām
➢ piedāvājumu iesniegšanas termiņš - ne īsāks par 5
darbdienām no dienas, kad paziņojums publicēts IUB
tīmekļvietnē vai kad izraudzītajiem kandidātiem nosūtīts
uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, ja ir paredzēta kandidātu
atlase
➢ paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem
arī pēc izbeigšanas vai pārtraukšanas
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Citi grozījumi SPSIL
➢ SPSIL 16.pants
(1) Ja paredzamā iepirkuma līguma priekšmets to pieļauj, SPS
noteiktām personu grupām paredzētu pasākumu ietvaros ir tiesīgs
rezervēt iespēju piedalīties iepirkuma procedūrās tikai tiem
kandidātiem vai pretendentiem, kuriem vairāk nekā 30 procentu no
vidējā nodarbināto darbinieku skaita gadā ir personas ar invaliditāti
(kuras nevar nodarbināt normālos apstākļos)
➢ SPSIL 17.panta (3) (var prasīt, lai svarīgus uzdevumus pildītu
pretendents) izslēgta, jo dublē 52.panta piekto daļu
➢ SPSIL 26.panta (2) norāda, vai variantus var iesniegt tikai tad, ja ir
iesniegts arī piedāvājums
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 27.pants. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes
nodrošinājums
➢ Precizēts piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš

➢ (7) daļā jauns nosacījums: Ja pretendents, kura piedāvājums
izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma
nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu
piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz
šādu līguma nodrošinājumu
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 37.pants. Kārtība, kādā kandidāti un pretendenti informējami par
rezultātiem
(1) daļa. Precizēta lēmuma paziņošanas kārtība
➢ informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu
atlases rezultātiem vai par iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā
(6) daļa. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs neatklāt šā panta pirmajā
un otrajā daļā minēto informāciju, ja tās atklāšana ir pretrunā ar
normatīvajiem aktiem vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu
piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm, sniedzot pamatotu un
objektīvu skaidrojumu par informācijas neatklāšanas iemesliem
➢ Iepriekš - ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai, to izpaužot, tiktu
pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas
konkurences noteikumi
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 37.pants. Kārtība, kādā kandidāti un pretendenti informējami
par rezultātiem
➢ (7) daļa. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par
rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot
drošu elektronisko parakstu vai elektroniskajam pastam pievienojot
skenētu dokumentu, vai nodod personīgi
➢ Iepriekš - skenēti parakstīts dokuments
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 42.pants. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, to
izsniegšana un papildu informācijas sniegšana
➢ (3) daļa izslēgta – regulējums pārcelts uz (4)daļu (piedāvājuma
iesniegšanas termiņa pagarināšana, ja nav nodrošināta brīva un
tieša elektroniska piekļuve iepirkuma dokumentiem konfidenciālas
informācijas aizsardzības dēļ
➢ (8) daļa - papildu informācijas sniegšanas termiņš saīsināta
pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņa gadījumā attiecināts
arī uz sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu
➢ SPS tīmekļvietne → pircēja profils
SPSIL 45.panta trešā daļa - vispārpieejami dokumenti nav arī
pieteikumi
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 48.pants. Izslēgšanas noteikumi
➢ 1.p.
d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai
organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana,
aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai
apmācīšana terora aktu veikšanai
f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
➢ 2.p.
smags profesionālās darbības pārkāpums – arī, ja fakts atzīts ar
prokurora priekšrakstu par sodu
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 48.pants. Izslēgšanas noteikumi
(8) daļa – nodokļu parāda neesības apliecinājumi
➢ precizēts 3.p. – VID vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota
lēmuma kopija par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai
atlikšanu vai citi objektīvi pierādījumi par nodokļu parādu neesību
➢ izslēgts - vienošanās ar VID par nodokļu parāda nomaksu kopija
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Citi grozījumi SPSIL
➢ SPSIL 51.pants
(5) daļa. Dinamiskās iepirkuma sistēmas gadījumā piegādātāja
maksimālo minimālo gada apgrozījumu nosaka, pamatojoties uz
sistēmas ietvaros piešķiramo iepirkuma līgumu paredzamo maksimālo
līgumcenu
➢ SPSIL 55.pants. Kvalifikācijas sistēmas
(2) daļa. Noteikumi un kritēriji iekļaušanai kvalifikācijas sistēmā
papildināti arī ar atsauci uz 51. pantu (Saimnieciskais un finansiālais
stāvoklis), 52.pantu (Tehniskās un profesionālās spējas), 24.pantu
(Marķējumi) un 25.pantu (Testēšanas pārskati)
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 36.pants. Dalības uzaicinājums
➢ periodisku informatīvu paziņojumu publicē ne agrāk kā 12 mēnešus
pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu slēgtā konkursā vai
uzaicinājuma piedalīties sarunu procedūrā
SPSIL 57. pants. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
➢ (1) daļa - SPS piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski
visizdevīgākajam piedāvājumam. kuru nosaka, ņemot vērā cenu vai
izmaksas un kvalitātes kritērijus."
➢ (4) daļa - SPS ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja iepirkums tiek veikts šā
likuma 13. panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā (2.pielikuma
pakalpojumi)
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Citi grozījumi SPSIL
➢ SPSIL 63.pants. Elektronisko izsoļu piemērošana
(21) daļa - būvdarbu vai pakalpojuma līgumi, kuru priekšmets ir
intelektuāls darbs (piemēram, projektēšana), nav elektronisko
izsoļu objekts
➢ SPSIL 65. pants. Iepirkuma līgums
(9) daļa - nogaidīšanas termiņu var neievērot, ja iepirkuma
līgumu slēdz vispārīgās vienošanās ietvaros saskaņā ar šā
likuma 61. vai 63.64.pantu (Elektroniskie katalogi, nevis eizsoles)
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Citi grozījumi SPSIL
SPSIL 66.pants. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana
➢ (1) daļa - grozījumi ir pieļaujami, ja (..)
➢ 2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta otrajā trešajā daļā
minētajos gadījumos
➢ 3) grozījumi tiek izdarīti šā panta ceturtajā piektajā daļā minētajā
gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski
➢ (4) daļa - nevar pārsniegt 50 %no sākotnējās iepirkuma līgumsecīgi
izdarīto grozījumu vērtību summa a līgumcenas attiecībā uz katru
gadījumu, kas minēts šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā
➢ (5) daļa - (..)(neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar
šā panta otrās trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus ir mazāka par
(..)
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

