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SKAIDROJUMS
par grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā
Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešā daļa ļauj pasūtītājam un
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 35.panta trešā daļa ļauj
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izdarīt grozījumus atklāta konkursa
dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas
prasības, nepieciešamības gadījumā attiecīgi pagarinot piedāvājumu iesniegšanas
termiņu.
Savukārt Publisko iepirkumu likuma 29.panta piektā daļa ļauj izdarīt
grozījumus slēgta konkursa, sarunu procedūras, publicējot paziņojumu par līgumu,
un konkursa dialoga dokumentos, kas ietver prasības atlases posmam, ja tādējādi
netiek būtiski mainītas kvalifikācijas vai citas prasības, nepieciešamības gadījumā
attiecīgi pagarinot pieteikumu iesniegšanas termiņu.
Arī Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 37.panta trešā daļa un
sestā daļa atļauj tādu grozījumu izdarīšanu slēgta konkursa, sarunu procedūras,
publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa dialoga kandidātu atlases posmu
regulējošos iepirkuma dokumentos, kas būtiski nemaina kvalifikācijas vai citas
prasības, un tādu grozījumu izdarīšanu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai
piedalīties sarunās, kas būtiski nemaina uzaicinājumā sākotnēji noteiktās prasības.
Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka jaunās Eiropas Parlamenta
un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu
un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (turpmāk – Direktīva 2014/24/ES) un
2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes,
enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu
2004/17/EK (turpmāk – Direktīva 2014/25/ES) precizē, kādi grozījumi var tikt
veikti iepirkuma dokumentācijā līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām. Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka saskaņā ar
Direktīvas 2014/24/ES preambulas 81.apsvērumu un Direktīvas 2014/25/ES
preambulas 90.apsvērumu izmaiņām iepirkuma dokumentācijā nevajadzētu būt
tik būtiskām, ka tās būtu ļāvušas piedalīties citiem kandidātiem, nevis
sākotnēji atlasītajiem, vai ka tās būtu ļāvušas iepirkuma procedūrai piesaistīt
papildu kandidātus. Tas jo īpaši varētu attiekties uz gadījumiem, kad izmaiņas

līguma vai vispārīgās vienošanās raksturu padara par materiāli atšķirīgu no tā, kas
sākotnēji paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos.
Ievērojot minēto, Iepirkumu uzraudzības birojs norāda, ka pirms grozījumu
veikšanas iepirkuma dokumentācijā pasūtītājam jāizvērtē, vai veicamie grozījumi
nav uzskatāmi par būtiskiem.
Piemēram, par būtiskiem var būt uzskatāmi grozījumi, ar kuriem tiek
mainītas kandidātu vai pretendentu atlases prasības tādā veidā, kas ļauj piedalīties
iepirkuma procedūrā plašākam piegādātāju lokam nekā pie sākotnēji noteiktajām
prasībām vai kas būtiski maina tehniskās specifikācijas prasības, līdz ar to mainot
piegādātāju loku.
Iepriekš minētie norādījumi attiecināmi arī uz grozījumu veikšanu
iepirkumu, kas veikti saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu,
dokumentos.
Ja iepirkuma dokumentācijā ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas,
pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru, veic nepieciešamos grozījumus un
izsludina atkārtotu iepirkumu.
Ja grozījumi ir pieļaujami, tad pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs attiecīgi ievēro Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešajā un piektajā
daļā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 35.panta trešajā daļā,
kā arī Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 37.panta trešajā daļā
noteiktos minimālos piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņus pēc
grozījumu izdarīšanas. Vienlaikus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 29.panta
pirmo daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 35.panta pirmo
daļu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 37.panta pirmo daļu, kā arī
Direktīvas 2014/24/ES preambulas 81.apsvērumu un Direktīvas 2014/25/ES
preambulas 90.apsvērumu, pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc
grozījumu izdarīšanas iepirkuma dokumentos nodrošina tādu pieteikumu vai
piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai ieinteresētajiem piegādātājiem būtu
pietiekams laiks iepazīties ar izmaiņām un objektīvi sagatavot pieteikumu vai
piedāvājumu. Attiecīgi atsevišķos gadījumos pieteikumu vai piedāvājumu
sagatavošanai pēc grozījumu izdarīšanas iepirkuma dokumentos var būt
nepieciešams ilgāks laiks nekā minimāli paredzētais termiņš, ko pasūtītājs vērtē,
ņemot vērā grozījumu saturu un iepirkuma priekšmeta specifiku.
Minimālie piedāvājumu iesniegšanas termiņi pēc grozījumiem uzaicinājumā
iesniegt piedāvājumu slēgtā konkursā vai piedalīties sarunās ne Publisko iepirkumu
likumā, ne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, ne arī
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Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā nav noteikti. Ja pasūtītājs vai
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic grozījumus uzaicinājumā, tas pagarina
piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai nodrošinātu piegādātāju iespējas iepazīties ar
izmaiņām un objektīvi sagatavot piedāvājumus.
Grozījumu veikšana iepirkumu dokumentācijā nav atrunāta arī iepirkumos,
kas tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta piektās daļas
kārtībā un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta septītās daļas
kārtībā (par likumu 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem), kā arī Aizsardzības
un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devītās daļas kārtībā veiktajos
iepirkumos. Līdz ar to, ja pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic
grozījumus šo iepirkumu dokumentācijā, tas pagarina piedāvājumu iesniegšanas
termiņu, lai nodrošinātu piegādātāju iespējas iepazīties ar izmaiņām un objektīvi
sagatavot piedāvājumu, publicējot informāciju par grozījumu veikšanu un termiņa
pagarināšanu tā tīmekļa vietnē, kur publicēta iepirkuma dokumentācija un
paziņojums par iepirkuma uzsākšanu.
Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma regulējums neparedz grozījumu veikšanu
iepirkuma dokumentos, kas nosaka atlases prasības slēgtā konkursā un
sarunu procedūrā, publicējot dalības uzaicinājumu. Ja sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs vēlas veikt grozījumus šajos dokumentos, tas pārtrauc iepirkuma
procedūru, precizē iepirkuma dokumentus un izsludina jaunu iepirkuma procedūru.
Arī gadījumā, ja iepirkuma veikšanai tiek piemērots Publisko iepirkumu
likuma 8.² pants, pasūtītājs pirms grozījumu veikšanas pārtrauc iepirkumu, veic
grozījumus dokumentācijā un izsludina jaunu iepirkumu.
Iepirkumu uzraudzības birojs lūdz ņemt vērā minēto, veicot grozījumus
iepirkuma dokumentācijā pēc savas iniciatīvas, kā arī ievērojot Iepirkumu
uzraudzības biroja vai Eiropas Savienības fondu administrējošo iestāžu iebildumus.
Arī Iepirkumu uzraudzības birojs savā praksē ņem vērā Direktīvu 2014/24/ES un
2014/25/ES preambulās norādītos apsvērumus, piemēram, lemjot par atzinuma
statusu, veicot Eiropas Savienības fondu finansēto iepirkumu dokumentācijas
pirmspārbaudes.
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