APSTIPRINĀTS: 03.04.2014.

Skaidrojums attiecībā uz elektroniskā formā iesniegta
piedāvājuma pieņemšanu
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 51.panta pirmās daļas 1.punkta „c”
un „f” apakšpunkts noteic, ka atklātā konkursā tiek sagatavots konkursa nolikums,
kurā cita starpā ietver informāciju par piedāvājuma iesniegšanas kārtību un
noformējumu. Šāda informācija ietverama arī citu iepirkuma procedūru, kā arī PIL
8.² panta kārtībā veiktu iepirkumu dokumentos. Tāpat iepirkuma dokumentos jāietver
informācija par pieteikumu iesniegšanas kārtību slēgta konkursa vai sarunu procedūras
gadījumā.1
Saskaņā ar PIL 33.panta pirmo daļu informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un
piegādātājiem notiek pa pastu, faksu, elektroniski vai pa tālruni atkarībā no pasūtītāja
izvēles. No minētā izriet pasūtītāja rīcības brīvība noteikt, kādā veidā notiks
informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātāju, tostarp attiecībā uz piedāvājumu
iesniegšanu.
Ņemot vērā pašlaik pasūtītājam pieejamās tehnoloģiskās iespējas, lai mazinātu
administratīvo slogu piegādātājiem, ieteicams iepirkuma dokumentos paredzēt iespēju
piedāvājumu iesniegt elektroniskā formā.
Saskaņā ar PIL iespējami divi elektroniskā formā sagatavota piedāvājuma
iesniegšanas veidi:
1) iesniegt piedāvājumu personīgi vai nosūtīt to pa pastu slēgtā aploksnē ievietotā
elektronisko datu nesējā (CD, DVD, zibatmiņā); šādā gadījumā nav uzskatāms,
ka piedāvājums iesniegts elektroniski, taču uz to attiecas elektroniskā formā
iesniegta piedāvājuma prasības;
2) iesniegt piedāvājumu, izmantojot pasūtītāja nodrošinātas elektroniskās iekārtas,
kas atbilst PIL 34.panta prasībām.
Ja pasūtītājs ir noteicis, ka piedāvājums ir jāiesniedz drukātā formā, pasūtītājs
tomēr nav tiesīgs automātiski noraidīt elektroniskā formā iesniegtu piedāvājumu un
tam ir pienākums vērtēt, vai pastāv objektīvi apstākļi piedāvājuma noraidīšanai.
Pasūtītājs vērtē, vai elektroniskā formā iesniegta piedāvājuma atvēršana un tā satura
pārbaude neprasa no pasūtītāja nesamērīgas pūles (piemēram, ja piedāvājums ir
iesniegts datu nesējā, ar ko pasūtītāja iekārtas nav aprīkotas, vai elektroniskā
dokumenta formātā, kura atvēršanai nepieciešamo programmatūru pasūtītājs nevar
viegli iegūt) un vai elektroniskā formā iesniegtais piedāvājums atbilst piedāvājumam
izvirzīto noformējuma prasību mērķim (piemēram, piedāvājums ir iesniegts slēgtā
iepakojumā, attiecīgi pasūtītājs var pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu,
attiecīgi ir ievērotas piedāvājuma juridiskā spēka prasības u.tml.).
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Skaidrojums attiecas gan uz pieteikumu, gan piedāvājumu iesniegšanu.

Saskaņā ar PIL 33.panta septītās daļas pēdējo teikumu, ja pasūtītājs ir noteicis,
ka piedāvājumu var iesniegt elektroniski, tas nav tiesīgs pieprasīt, lai papildus
elektroniskā formā iesniegtajam piedāvājumam pretendents iesniedz
piedāvājumu arī drukātā formā. Minētais attiecas arī uz gadījumu, kad piedāvājums
iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu slēgtā aploksnē ievietotā elektronisko datu
nesējā. Minētais neattiecas uz gadījumu, kad PIL 39.¹, 40., 41., 42., 43. un 44.pantā
paredzētie dokumenti pretendentam nav pieejami elektroniskā formā vai arī to
specifiskā formāta, apjoma u.c. objektīvu iemeslu dēļ nav tehniski iespējams tos
iesniegt elektroniskā formā. Šādā gadījumā pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām ir tiesīgs minētos dokumentus iesniegt drukātā formā.
Elektroniskā formā iesniegtu piedāvājumu pretendents ir tiesīgs parakstīt ar
vienu drošu elektronisko parakstu, ja piedāvājums ir noformēts kā viens
dokumentu kopums (datne). Lai mazinātu administratīvo slogu pretendentam,
minētais attiecināms arī uz gadījumu, kad pretendents iesniedz piedāvājumu
elektronisko datu nesējā.
Paredzot piedāvājumu iesniegšanu elektroniskā formā, pasūtītājs iepirkuma
dokumentos nosaka prasības attiecībā uz elektronisko formātu, kādā piedāvājums
jāiesniedz (piemēram, teksta datnes doc vai docx formātā, attēla datnes jpg vai pdf
formātā), ievērojot PIL 33.panta piektajā daļā noteikto pienākumu izmantot
elektroniskos līdzekļus, kas ir publiski pieejami un savietojami ar vispārlietotiem
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem.

Pasūtītāja elektroniskās iekārtas
PIL 34.pants nosaka prasības elektroniskai dokumentu saņemšanai, kas cita
starpā attiecas arī uz elektroniski iesniegtu piedāvājumu pieņemšanu. Lai pasūtītājs
būtu tiesīgs pieņemt elektroniski iesniegtu piedāvājumu, tam ir jābūt speciālām
iekārtām elektroniskai piedāvājumu pieņemšanai, kas atbilst PIL 34.panta prasībām.
Pasūtītājam jānodrošina, ka tā izmantotās elektroniskās iekārtas atbilst šādiem
nosacījumiem:
1) neviens nevar piekļūt iesniegtajiem piedāvājumiem pirms noteiktā termiņa
beigām un ir iespējams atklāt, ja kāds tiem ir piekļuvis;
2) iesniegtajiem piedāvājumiem var piekļūt tikai noteiktā datumā pēc pilnvarotu
personu vienlaikus veiktām darbībām;
3) iepirkuma procedūras dažādo posmu laikā iesniegtajiem dokumentiem var
piekļūt tikai pēc pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;
4) pieeja iesniegtajiem un atvērtajiem piedāvājumiem saglabājas tikai tām
pilnvarotām personām, kurām šāda pieeja ir atļauta.
Saskaņā ar PIL 33.panta piekto daļu pasūtītājs izvēlas tādus elektroniskos
līdzekļus, kas ir publiski pieejami un savietojami ar vispārlietotiem informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tādējādi novēršot iespēju diskriminēt
piegādātājus uz šā pamata. PIL 34.panta 1.punkts paredz, ka pasūtītājs nodrošina, ka
visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejama informācija par specifikācijām, kas
attiecas uz piedāvājumu un pieteikumu elektronisku iesniegšanu. Pasūtītājs nav tiesīgs
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elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai noteikt tādas elektroniskās iekārtas, kas
apgrūtina ieinteresēto piegādātāju iespējas piedalīties iepirkumā, vai arī sniegt
nepietiekamu informāciju par šo iekārtu lietošanas kārtību. Par nepamatotu
ierobežojumu piedāvājumu iesniegšanai nav uzskatāma elektronisku iekārtu
izmantošana pati par sevi.
Par PIL 34.panta prasībām atbilstošām elektroniskām iekārtām nav uzskatāms
pasūtītāja elektroniskais pasts. Izņēmums ir gadījums, kad pasūtītāja elektroniskā pasta
sistēma ir speciāli pielāgota, lai nodrošinātu PIL 34.panta prasību ievērošanu.
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