APSTIPRINĀTS: 09.03.2017.

Skaidrojums
par iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 25.pantā1 noteiktie interešu konflikta
ierobežojumi ir attiecināmi ne tikai uz iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem, bet arī uz
iepirkuma dokumentācijas sagatavotājiem, kas ir pasūtītāja amatpersonas vai darbinieki
(turpmāk – Darbinieki), bet nav iepirkuma komisijas locekļi.2
Līdz ar to arī Likuma 25.panta trešajā daļā minētais pienākums parakstīt apliecinājumu
par to, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka persona ir ieinteresēta konkrēta kandidāta
vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka tā ir saistīta ar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē, ir
attiecināms gan uz iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem, gan arī uz Darbinieku.
Uz iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā iesaistīto Darbinieku ir attiecināms Likuma
25.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktais ierobežojums un trešajā daļā noteiktais pienākums
parakstīt apliecinājumu, ja konkrētais darbinieks faktiski sagatavos prasības (vai daļu no tām),
kas kandidātiem vai pretendentiem būs jāievēro, piemēram, konkursa nolikumā, tai skaitā
tehniskajās specifikācijās un līguma projektā, kandidātu atlases nolikumā, uzaicinājumā iesniegt
piedāvājumu iekļautās prasības.
! Par iepirkuma dokumentāciju Likuma 25.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē nav
uzskatāmi iepirkuma komisijas sēžu protokoli.
Piemēri, kad Darbiniekam apliecinājums IR jāparaksta:
•
•
•

Darbinieks (IT speciālists) gatavo tehnisko specifikāciju datortehnikas iepirkumam;
Darbinieks (jurists) gatavo nolikumu, formulējot kvalifikācijas prasības vai
vērtēšanas kritērijus, vai līguma noteikumus (termiņus, sankcijas, garantijas);
Darbinieks pēc būtības gatavo atbildes (skaidrojumus) uz piegādātāja uzdotajiem
jautājumiem par dokumentācijā izvirzītajām prasībām.

Piemēri, kad Darbiniekam apliecinājums NAV jāparaksta:
•

Darbinieks apkopo informāciju par tā struktūrvienības vajadzībām, nosakot, kādas
preces nepieciešamas un kādā apjomā, vai saskaņo jau sagatavotu iepirkuma
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•

•

•
•

dokumentāciju, izvērtējot tās atbilstību struktūrvienības vajadzībām, bet neizstrādā
tehniskās specifikācijas (konkrētus parametrus);
Darbinieks (jurists) pārbauda sagatavoto iepirkuma dokumentāciju, vērtējot, vai tā
nav pretrunā ar publisko iepirkumu regulējošajiem vai citiem normatīvajiem
aktiem;
Darbinieks (piemēram, iepirkuma komisijas sekretārs) tehniski apkopo un noformē
dokumentāciju, gatavo informāciju par iepirkuma komisijas pieņemtajiem
lēmumiem u.tml.;
Darbinieks ir bijis iesaistīts standartnolikuma izstrādē, kas netiek gatavots
konkrētam iepirkumam;
Darbinieks ir bijis iesaistīts tāda konkursa nolikuma izstrādē, kas bijis izmantots
iepriekšējā iepirkumā un kuru iepirkuma komisija citā iepirkumā izmanto atkārtoti,
ja Darbinieks šajā iepirkumā vairs netiek iesaistīts nolikuma prasību pārskatīšanā
un pilnveidošanā (izņemot situāciju, ja pirmais iepirkums pārtraukts vai izbeigts un
atkārtoti uzsākts, nepārskatot iepirkuma dokumentācijas prasības).

Likums nenosaka, kurā brīdī vai cik reizes apliecinājums būtu jāparaksta, tas faktiski izriet
no apliecinājuma satura un no tā, kurā brīdī attiecīgā persona tiek iesaistīta iepirkuma veikšanā.
Ņemot vērā apliecinājuma mērķi – mazināt iespēju, ka iepirkuma komisijas locekļi,
Darbinieki vai eksperts, kas iesaistīti iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, varētu nonākt
interešu konflikta situācijā, kā arī to, ka iepirkuma komisijas locekļi vai Darbinieki uzsāk darbību
attiecīgajā iepirkumā jau pirms pieteikumu vai piedāvājumu atvēršanas, piedaloties
dokumentācijas izstrādāšanā un apstiprināšanā un atbilžu sagatavošanā uz ieinteresēto piegādātāju
jautājumiem, parakstīt apliecinājumu nepieciešams brīdī, kad attiecīgā persona uzsāk
darbību iepirkuma komisijas sastāvā vai tiek pieaicināta kā iepirkuma dokumentācijas
sagatavotājs.
Apliecinājumam jāparedz, ka iepirkuma komisijas loceklis, Darbinieks vai eksperts nav
ieinteresēts konkrēta tirgus dalībnieka izvēlē vai darbībā vai saistīts ar to Likuma 25.panta
pirmās vai otrās daļas izpratnē, kā arī, tiklīdz tas konstatēs ieinteresētību vai šādu saistību ar kādu
tirgus dalībnieku, tas informēs iepirkuma komisiju par interešu konfliktu. Ja apliecinājumu
paraksta iepirkuma komisijas loceklis, tas papildus apliecina, ka atsauks dalību iepirkuma komisijā,
iestājoties Likuma 25.panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajam interešu konfliktam.
Ja apliecinājums nav parakstīts, Darbiniekam uzsākot darbu pie iepirkuma dokumentācijas
sagatavošanas vai iepirkuma komisijas loceklim uzsākot darbu komisijas sastāvā, Darbinieks vai
iepirkuma komisijas loceklis to paraksta vēlākā iepirkuma norises posmā, attiecīgi precizējot
apliecinājuma saturu (piemēram, apliecinot, ka iepirkuma dokumentācijas izstrādāšanas laikā nav
pārstāvētas konkrēta piegādātāja intereses, kā arī apliecinot to, ka iepirkuma komisijas loceklis vai
Darbinieks faktiski nav saistīts ne ar vienu no konkrētajā iepirkumā pieteikumus iesniegušajiem
kandidātiem vai piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem un/vai to apakšuzņēmējiem atbilstoši
Likuma 25.panta pirmās un otrās daļas regulējumam (ja apliecinājums tiek parakstīts pēc
pieteikumu vai piedāvājumu atvēršanas).
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Attiecīgi iepirkuma komisijai ir jānodrošina, ka:
•
•

tā ir informēta par visām iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā iesaistītajām personām,
t.sk. arī Darbiniekiem;
pēc pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas visi Darbinieki tiek informēti attiecīgi par
kandidātiem vai pretendentiem (un to piedāvājumos norādītajiem apakšuzņēmējiem), kas
iesnieguši piedāvājumus.

!!! Vienlaikus jāņem vērā, ka Likuma 42.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikts izslēgšanas
nosacījums – pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja
iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma
komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu šā likuma 25.panta pirmās
un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda kandidāta vai pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav
iespējams novērst šo situāciju ar mazāk kandidātu vai pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.
Līdz ar to situāciju, kad interešu konflikts konstatēts Darbiniekam, faktiski nav iespējams
novērst citādāk kā izslēdzot attiecīgo kandidātu vai pretendentu, ar kuru Likuma 25.panta pirmās
vai otrās daļas saistība ir konstatēta, vai arī pārtraucot iepirkumu. Saudzējošāks risinājums pret
pārējiem kandidātiem vai pretendentiem Biroja ieskatā ir attiecīgā pretendenta izslēgšana, taču par
konkrētu rīcību katrā konkrētā gadījumā jālemj pasūtītājam, ņemot vērā citu kandidātu vai
pretendentu skaitu iepirkumā, to iesniegtos pieteikumus vai piedāvājumus, iepirkuma steidzamību
u.c. apsvērumus.

3

