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Skaidrojums
par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
paziņojumu publicēšana pēc 1. aprīļa
2017. gada 1. aprīlī stājās spēkā jauns Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likums (turpmāk – SPSIL), līdz ar to mainījušās arī paziņojumu veidlapas un
izdoti jauni Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.182 „Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”, kas nosaka
SPSIL paziņojumu saturu.
SPSIL pārejas noteikumu 2. punktu, kas cita starpā nosaka, ja iepirkums vai
iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras
uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, ir pieņemts pirms šā
likuma spēkā stāšanās dienas, tad iepirkums vai iepirkuma procedūra pabeidzama, tai skaitā
apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā
iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu
pieņemšanas dienā, izņemot noteikumus, kas iekļauti šā likuma 33. panta otrajā daļā, 34.
panta otrajā daļā, 36. panta piektajā daļā, 38. pantā un 39. panta pirmajā daļā. Noslēgtās
vispārīgās vienošanās administrējamas saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā
attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā un kā rezultātā tika
noslēgta vispārīgā vienošanās.
No minētā regulējuma izriet, ka attiecībā uz tādiem iepirkumiem vai iepirkuma
procedūrām, kas uzsākti vai izsludinātas pirms 2017. gada 1. aprīļa (t.i., līdz 2017. gada 31.
martam), bet vēl nav pabeigtas (nav pieņemti rezultāti), sākot ar 1. aprīli ir jāpiemēro jaunā
SPSIL 33. panta otrā daļa, 34. panta otrā daļa, 36. panta piektā daļa, 38. pants un 39. panta
pirmā daļa.
Par rezultātu publicēšanu attiecībā uz iepirkuma procedūrām
Saskaņā ar SPSIL (spēkā no 1. aprīļa) 38. panta pirmo daļu sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas
iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Arī iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas gadījumā sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu.

Tādējādi līdzšinējā paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem un paziņojuma
par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu vietā sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam jāpublicē paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, to
iesniedzot Iepirkumu uzraudzības birojam 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts
iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu.

Par SPSIL 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumiem
Vēršam uzmanību, ka, informējot par 2. pielikumā minētā pakalpojuma (līdz 2017.
gada 31. martam spēkā esošā SPSIL 11. panta piektās daļas ietvaros rīkota iepirkuma)
rezultātiem pēc 2017. gada 31. marta, ir izmantojams jaunā SPSIL 34. panta otrajā daļā
noteiktais paziņojums – paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem –
paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Minētais paziņojums, sākot no
1. aprīļa, izmantojams arī attiecīgo iepirkumu izbeigšanas vai pārtraukšanas gadījumā.
Paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju
Saskaņā ar jaunā SPSIL 36. panta piekto daļu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai iepirkuma dokumentos šā
likuma 13. panta piektās daļas kārtībā vai pagarina noteiktos pieteikumu vai piedāvājumu
iesniegšanas termiņus, tas publicē paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju.
Attiecībā uz SPSIL 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumiem, kas izsludināti,
pamatojoties uz spēku zaudējušā SPSIL 11. panta piekto daļu (spēkā līdz 31. martam),
nepiemēro regulējumu par sākotnējo paziņojumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja
tīmekļvietnē un līdz ar to nav arī piemērojams paziņojums par izmaiņām vai papildu
informāciju un iepirkums pabeidzams saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā
lēmuma par attiecīgā iepirkuma uzsākšanu pieņemšanas dienā.
Par vispārīgo vienošanos administrēšanu
Tā kā pārejas noteikuma 2. punktā īpaši paredzēts, ka noslēgtās vispārīgās
vienošanās administrējamas saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā
iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā un kā rezultātā tika noslēgta
vispārīgā vienošanās, jaunā SPSIL 39. panta pirmajā daļā ietvertais nosacījums, ka
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
attiecībā uz iepirkuma līgumiem, kas tiek noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros, var
apvienot viena ceturkšņa ietvaros un iesniegt publicēšanai 10 darbdienu laikā pēc katra
ceturkšņa beigām, nav piemērojams attiecībā uz vispārīgo vienošanos, kas noslēgta pirms
1. aprīļa.
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Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Saskaņā ar SPSIL 35. pantu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš izdarījis šā
likuma 66. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētos grozījumus, piecu darbdienu laikā pēc
grozījumu spēkā stāšanās dienas publicē paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā.
Attiecībā uz SPSIL 66. pantu (iepirkuma līguma grozīšana) speciāli pārejas
noteikumi nav paredzēti, līdz ar to, veicot grozījumus iepirkuma līgumā pēc 2017. gada
31. marta, piemērojams līguma grozījumu veikšanas brīdī spēkā esošais likuma regulējums.
Tādējādi arī SPSIL 35. pantā paredzētajos gadījumos (t.i., līgumā tiek veikti būtiski
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi gadījumā, ja sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešami papildu būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, kas
nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu
pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība
vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai
iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, vai ja iepirkuma līguma
grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
iepriekš nevarēja paredzēt) un kārtībā attiecībā uz līgumiem vai vispārīgo vienošanos, kas
noslēgta, pamatojoties uz iepirkuma procedūru, kura izsludināta (rīkota) saskaņā ar tā
likuma noteikumiem, kas ir spēkā līdz 2017. gada 31. martam, publicējams paziņojums par
izmaiņām līguma darbības laikā.
Iepirkumu uzraudzības birojs aicina rūpīgi iepazīties ar jauno paziņojumu saturu un
informē, ka PVS sadaļā „Pamācības” ir sagatavotas vairākas paziņojumu aizpildīšanas
pamācības, kas tuvākajā laikā tiks papildinātas. Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz
atbalsts@iub.gov.lv.
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