APSTIPRINĀTS: 22.02.2019.

Atklāta konkursa norises kārtība

Piedāvājumu iesniegšana

Iepirkuma sagatavošana

Izmantotie saīsinājumi:

IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs
EIS – Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētās elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma
Noteikumi – MK 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
Sankciju likums - Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
ESPD – Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

Plāno iepirkumu

Sagatavo nolikumu

• Ja nepieciešams, publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu (PIL 27.p.)
• Ja nepieciešams, apspriežas un saņem konsultācijas (PIL 18.p.(2),(3))
• Ja kāds no piegādātājiem bijis iesaistīts iepirkuma sagatavošanā,
nodrošina pasākumus konkurences ierobežojumu novēršanai (PIL
18.p.(4))
• Ja nepieciešams, aktualizē iepirkumu plānu (PIL18.p.(1))
• Izveido iepirkuma komisiju (PIL 24.p.)
• Iepirkumu komisija, eksperti, dokumentu sagatavotājs paraksta
apliecinājumu (PIL 25.p.(3))

Atbild uz
jautājumiem
• Atbild uz piegādātāju
jautājumiem,
ievērojot termiņu (PIL
36.p.(2))
• Jautājumu un atbildi
publicē EIS
• Rīko
ieinteresēto
piegādātāju sanāksmi
(ja tāda paredzēta vai
to pieprasa vismaz
divi
piegādātāji)
(Noteikumu 11.p.)

Veic izmaiņas iepirkuma
dokumentos
• Ja nepieciešams, pagarina termiņu
(Noteikumu 9.p.,13.p.)
• Ja nepieciešams, veic grozījumus (PIL
35.p.(3)) un pagarina termiņu
(Noteikumu 10.p.)
• Grozījumus publicē EIS
• Ja EIS darbības traucējumu dēļ nav
iespējams nodrošināt piedāvājumu
drošību, pārtrauc atklātu konkursu
(Noteikumu 13.p.)
• Ja veic grozījumus vai pārtrauc
konkursu, tad publicē paziņojumu IUB
tīmekļvietnē (PIL 34.p.)

• Ietver regulējumu saskaņā ar Noteikumu 2.p.
• Ja attiecināms, ievēro zaļā publiskā iepirkuma
prasības (PIL 19.p.)
• Ja attiecināms, ievēro īpašos noteikumus attiecībā uz
autotransportu un energoefektivitāti (PIL 54., 55.p.)
• Nosaka atbilstošu termiņu (PIL 35.p.(1),(2);
Noteikumu 3.-6. punkts)
• Apstiprina nolikumu (Noteikumu 7.p.)

Atceļ atvēršanas sanāksmi,
ja IUB iesniegts iesniegums
par nolikuma prasībām
• Publicē informāciju par atvēršanas sanāksmes atcelšanu
un neatver piedāvājumus (Noteikumu 14.p.)
• Ja IIK pieņem lēmumu atstāt spēkā dokumentos
noteiktās prasības, pasūtītājs publicē informāciju par
atvēršanas sanāksmes laiku un vietu EIS, kā arī informē
pretendentus vismaz 3 d/d iepriekš (Noteikumu 14.p.)
• Ja IIK pieņem lēmumu atcelt dokumentos noteiktās
prasības, pasūtītājs neatver piedāvājumus, nosūta tos
atpakaļ pretendentiem un rīkojas atbilstoši IIK
lēmumam (Noteikumu 14.p.)

PIL – Publisko iepirkumu likums
PVS – publikāciju vadības sistēma
IIK – iesniegumu izskatīšanas komisija

Izsludina konkursu
• Publicē paziņojumu par līgumu
IUB tīmekļvietnē (Noteikumu
7.p., PIL 34.p.)
• Publicē nolikumu EIS

Atver piedāvājumus
• Piedāvājumus atver tūlīt pēc
termiņa beigām (Noteikumu
14.p.)
• Piedāvājumus atver EIS,
publicē
piedāvājumu
atvēršanas
sanāksmes
protokolu (Noteikumu 15.p.)

Piedāvājumu vērtēšana

Pārbauda noformējumu,
nodrošinājuma atbilstību
un kvalifikācijas prasību
izpildi
• Izvērtē
piedāvājuma
nodrošinājuma atbilstību (PIL
50.p.)
• Pārbauda noformējumu
• Pārbauda
pretendentu
atbilstību
kvalifikācijas
prasībām (Noteikumu 16.p.)
Šo pārbaudi var veikt arī tikai
tam pretendentam, kam būtu
piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības! (Noteikumu 16. p.)
• Ja nepieciešams, pieprasa
izskaidrot
vai
papildināt
iesniegtos dokumentus vai
iesniegt papildu dokumentus
(PIL 41.p.(4), (5), (6))

Līguma noslēgšana

Pieņem lēmumu
• Pieņem lēmumu:
o par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu;
o izbeigt atklātu konkursu, ja izpildās
kāds no Noteikumu 229.p.
minētajiem gadījumiem
o pārtraukt atklātu konkursu, ja ir
objektīvi iemesli, kā arī ja iesniegts
tikai viens piedāvājums un nevar
pamatot prasību objektivitāti un
samērību (Noteikumu 19.p.), ir
attiecīgs IIK lēmums, piedāvājumi
noraidīti saskaņā ar PIL 41. panta
(11)
• Ja pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu, rīkojas saskaņā ar Noteikumu
23.,24.p.

Pārbauda atbilstību
tehniskajai specifikācijai
un finanšu piedāvājumus

Izvērtē
piedāvājumus

•Pārbauda piedāvājumu atbilstību
tehniskās specifikācijas prasībām.
•Ja
nepieciešams,
pieprasa
izskaidrot tehniskajā un finanšu
piedāvājumā
iesniegto
informāciju (PIL 41.p.(8))
•Pārbauda, vai piedāvājumos nav
aritmētisku kļūdu, ja ir, tad izlabo,
informē pretendentu (PIL 41.p(9))
•Ja šķiet, ka piedāvājums ir
nepamatoti lēts, rīkojas saskaņā
ar PIL 53.p.
•Noraida
piedāvājumu,
ja
piedāvātā līgumcena pārsniedz
kādu no PIL 41.p.(11) noteiktajām
vērtībām

• Nosaka saimnieciski
visizdevīgāko
piedāvājumu atbilstoši
nolikumā noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem
• Ja ir vairākas daļas,
pieņem lēmumu par
katru daļu atsevišķi
• Ja paredzēts, piemēro
elektronisko izsoli (PIL
58. p.)

Informē
• 3 d/d laikā informē visus
pretendentus par pieņemto
lēmumu
(PIL
37.p.)
nogaidīšanas termiņa sākums
• 5 d/d laikā pēc lēmuma
pieņemšanas publicē ziņojumu
EIS (Noteikumu 21.p.)
• 3 d/d laikā pēc pieprasījuma
izsniedz ziņojumu un protokolus
(PIL 40.p. (4))

Pieņem lēmumu par
iespējamo uzvarētāju
• Pieņem lēmumu par
iespējamu
līguma
slēgšanas
tiesību
piešķiršanu
• Lēmumu
un
tā
pieņemšanas datumu
fiksē protokolā
• Izvērtē
potenciālā
uzvarētāja kvalifikācijas
atbilstību,
ja
nav
vērtēta
iepriekš
(Noteikumu 16.p.)
• Ja
iesniegts
ESPD,
potenciālajam
uzvarētājam pieprasa
iesniegt
atbilstību
apliecinošus
pierādījumus
(Noteikumu 17.p.)

Pārbauda izslēgšanas
noteikumus
• Saņem EIS izziņu par
izslēgšanas noteikumiem,
ārvalstniekiem
pieprasa
iesniegt
kompetentu
institūciju izziņas
• Pārbauda Sankciju likuma
11.prim
p.
minēto
nosacījumu attiecināmību
• Ja uzvarētājam ir nodokļu
parādi, pieprasa iesniegt
pierādījumus par nodokļu
parādu neesamību (10 dienu
termiņš)
• Ja izslēgšanas noteikumi ir
spēkā apakšuzņēmējam vai
personai,
uz
kuru
pretendents
balstās,
pieprasa to nomainīt (PIL
42.p.(7))
• Ja nepieciešams, pieprasa
pierādījumus
uzticamības
nodrošināšanai (PIL 43.p.(2))

Slēdz līgumu
• Pēc nogaidīšanas termiņa beigām slēdz līgumu, ja
nav iesniegts iesniegums (PIL 60.p.)
• 10 d/d laikā pēc līguma noslēgšanas publicē
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu IUB tīmekļvietnē (PIL 29.p.)
• Publicē līgumu 10 d/d laikā pēc tā spēkā stāšanās
(ja sasniedz MK noteikto līgumcenas robežvērtību)
(PIL 60.p. (10))
• Ja tiek veikti PIL 61.p.(3) 2.,3.punktā noteiktie
grozījumi, tad 10 d/d laikā publicē paziņojumu IUB
tīmekļvietnē (PIL 33.p.)
• Dokumentus glabā 10 gadus (PIL 40.p.(5))
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