Skaidrojums aktualizēts 2009.gada 27.novembrī

Skaidrojums par iepirkuma līgumu termiņiem
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – likums) 67.panta trešā daļa paredz, ka
publisku pakalpojumu līgumu un publisku piegāžu līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par
pieciem gadiem. Ierobežojums attiecas uz līgumiem par atkārtotām piegādēm, tas ir, uz
regulāriem piegāžu līgumiem 9.panta devītās daļas izpratnē.
Minētais ierobežojums neattiecas uz iepirkuma līgumiem publiskās un privātās
partnerības gadījumos. Šo līgumu termiņus nosaka atbilstoši Publiskās un privātās partnerības
likumam.
Likums neregulē maksimālos termiņus attiecībā uz būvdarbu līgumiem. Attiecībā uz
būvdarbu līgumiem, ievērojot likuma 1.panta 14.punktā sniegto būvdarbu līguma definīciju,
secināms, ka būvdarbu līgums galvenokārt tiek slēgts konkrēta būvdarbu apjoma veikšanai,
līdz ar to līguma darbības termiņš sakrīt ar būvdarbu pabeigšanas brīdi.
Arī attiecībā uz tāda veida būvdarbu līgumiem, kuru līguma priekšmets nav konkrēts
būvdarbu apjoms, bet gan atkārtota līdzīga rakstura būvdarbu veikšana noteiktā laika posmā
(piemēram, remontdarbi pasūtītājam piederošajos nekustamajos īpašumos pēc pasūtītāja
pieprasījuma), likums nenosaka termiņa ierobežojumu šādu līgumu darbībai. Taču atsevišķas
likuma normas un principi ļauj secināt, ka beztermiņa līgumu slēgšana neatbilstu likuma
mērķim. Tā, piemēram, likuma 65.pantā, kas regulē vispārīgo vienošanos darbību, ir noteikts,
ka vispārīgo vienošanos slēdz uz laiku līdz četriem gadiem, izņemot gadījumus, kad objektīvu
iemeslu dēļ (it sevišķi, ja to prasa līguma priekšmets) nepieciešams ilgāks termiņš. Pasūtītājs
nedrīkst izmantot vispārīgo vienošanos, lai ierobežotu konkurenci. No minētā ir secināms, ka
likumdevēja mērķis ir bijis novērst ilgstošu līguma izpildes koncentrāciju viena piegādātāja
vai konkrētu piegādātāju loka rokās, kas būtiski ierobežotu konkurenci, turklāt piegādātāju
brīva konkurence ir arī viens no likuma un Eiropas Savienības tiesību normu publisko
iepirkumu jomā mērķiem.
No minētā ir secināms, ka šādu būvdarbu līgumu noslēgšana uz nenoteiktu laiku
(beztermiņa līgumi), kaut arī likums to tieši neaizliedz, neatbilstu likuma mērķim, tātad būtu
uzskatāma par prettiesisku. Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu uzraudzības birojs
uzskata, ka minēto līgumu termiņš nedrīkstētu pārsniegt piecus gadus, analoģiski kā tas ir
noteikts attiecībā uz piegāžu un pakalpojumu līgumu slēgšanu.

