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Skaidrojums par pircēja profilu
Saeima 2018. gada 26. aprīlī pieņēma grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk –
PIL), cita starpā nosakot, ka PIL 1. panta 23. punkta redakcija, kas saskaņā ar pārejas noteikumu
9. punktu stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, ir šāda:
Pircēja profils – internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas
sistēmā1 piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par
turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem
līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem
saistītu informāciju.
No minētā izriet, ka no 2019. gada 1. janvāra ir paredzēta jauna kārtība attiecībā uz
informācijas publicēšanas vietni – pasūtītājam visas darbības attiecībā uz pircēja profilu
(izņemot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanu, kas atsevišķos gadījumos var nebūt obligāta2)–
iepirkumos un iepirkuma procedūrās, kas uzsāktas, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, jāveic
Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS). Iepirkumu veicējiem, kas iepirkumus rīko
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas
iepirkumu likumu vai Publiskās un privātās partnerības likumu, pircēja profils ir EIS, sākot no
2019. gada 18. aprīļa3.
EIS ietvaros pircēja profilu saturiski veido visi attiecīgā pasūtītāja sistēmā veidotie
iepirkumi, iepirkuma procedūras un iepirkumu plāna ieraksti. Attiecīgi visa informācija un
iepirkuma dokumentācija, kas saskaņā ar likumu publicējama pircēja profilā (nolikums,
papildu informācija, ziņojums, noslēgtie līgumi un to grozījumi) ir pieejama vienuviet – EIS. Šo
informāciju nav jādublē pasūtītāja tīmekļvietnē, bet gan visu, ko pasūtītājs iepriekš atbilstoši PIL
paredzētajam publicēja savā tīmekļvietnē, publicē EIS.
Vēršam uzmanību – šis regulējums neskar iepirkumu izsludināšanu – iepirkumu
izsludināšanas kārtība nav mainīta!!
Saskaņā ar PIL 39.pantu pasūtītājs iepirkumos paredz elektronisku pieteikumu un
piedāvājumu iesniegšanu, izņemot Ministru kabineta noteiktos gadījumus, kad pasūtītājam nav
pienākuma pieteikumu un piedāvājumu vai tā sastāvdaļu saņemšanai izmantot elektroniskās
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.108 „Publisko elektronisko iepirkumu
noteikumi” 2.1.punktu
e-iepirkumu sistēma ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esoša valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē
www.eis.gov.lv
2
Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa
norise” 5. nodaļu un PIL pārejas noteikumu 3. punkta 5. un 6. apakšpunktu)
3
Skatīt grozījumus minētajos likumos, kas pieņemti 2019. gada 21. februārī
1

informācijas sistēmas. Pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai pasūtītājs izvēlas bez maksas
izmantojamās informācijas sistēmas, kas paredzētas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai
saņemšanai.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu
Nr. 107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – Noteikumi)
231. punktu pasūtītājam nav pienākuma atbilstoši PIL 39. panta pirmajai daļai izmantot
elektroniskās informācijas sistēmas pieteikumu, piedāvājumu, metu vai to sastāvdaļu saņemšanai
jebkurā no šajā punktā uzskaitītajiem gadījumiem. Tai skaitā, piemēram, gadījumā, ja tiek
piemērota sarunu procedūra, tehniski nav iespējama piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšana, vai
to atvēršana un izvērtēšana vai nav iespējams nodrošināt iesniegtās informācijas aizsardzību.
Šādos gadījumos EIS ir izmantojama kā pircēja profils, taču bez pieteikumu un
piedāvājumu iesniegšanas. Piemēram, ja tiek veikta sarunu procedūra, ziņojums un iepirkuma
līgums ir jāpublicē EIS.
!!! Noteikumi neparedz nosacījumu par metu konkursa nolikuma publicēšanu pircēja
profilā, bet pasūtītājs var nolemt to publicēt. Gadījumā, ja metu konkursa nolikums ir publicēts
pircēja profilā, jautājumi un atbildes par metu konkursa nolikumu arī publicējami pircēja profilā.
Tāpat vēršam uzmanību, ka pasūtītāja pircēja profilā atbilstoši Noteikumu 218. punktam ir
publicējams metu konkursa ziņojums. Vienlaikus paskaidrojam, ka metu saņemšana EIS nav
paredzēta.
Vēršam uzmanību, ka 2018. gada 18. oktobrī spēkā stājušies grozījumi PIL pārejas
noteikumos, atliekot piedāvājumu un pieteikumu saņemšanu EIS atsevišķām pasūtītāju
grupām:
Pārejas noteikumu 3. punkts: Elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana
jāparedz:
1) visām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. aprīli;
2) attiecībā uz PIL 9. un 10. panta iepirkumiem:
a. tiešās pārvaldes iestādēm no 2019. gada 1. janvāra;
b. atvasinātajām publiskajām personām un to iestādēm no 2019. gada 1. oktobra;
c. privāto tiesību juridiskajām personām no 2020. gada 1. jūlija.

!!! Ar pārejas noteikumiem ir vienīgi atlikta piedāvājumu saņemšana EIS atsevišķām
pasūtītāju grupām, taču norma par pircēja profilu EIS arī attiecībā uz PIL 9. un 10. panta
iepirkumiem ir spēkā ar 2019. gada 1. janvāri !!! Proti, informācija un iepirkuma
dokumentācija ir publicējama EIS, taču piedāvājumus atsevišķos gadījumos līdz PIL pārejas
noteikumu 3. punkta 5. un 6. apakšpunktā noteiktajiem termiņiem var saņemt ārpus EIS. Šajos
gadījumos pasūtītājs izmanto iepirkuma profilu, uz kura pamata veidotie iepirkumi
neparedz piedāvājumu iesniegšanu EIS.
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Piemērs: Pasūtītāja skats uz savu profilu EIS
2019. gada 13. martā stājās spēkā PIL grozījumi, kas maina līdzšinējo kārtību attiecībā uz
līgumu publicēšanu pircēja profilā. Proti, PIL 60. panta desmitā daļa nosaka, ka:
Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums,
vispārīgā vienošanās vai to grozījumi, savā pircēja profilā, ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās komercnoslēpuma aizsardzības prasības un nodrošinot pieejamību visā iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laikā, bet ne mazāku par šā likuma 40. panta piektajā
daļā iepirkuma dokumentācijai noteikto glabāšanas laiku, ievieto:

1) iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;
2) uz vispārīgās vienošanās pamata noslēgtu iepirkuma līgumu;
3) ja iepirkuma līgumu veido publiski pieejami un ar autortiesībām aizsargāti tipveida
līguma noteikumi, — norādi uz šiem tipveida līguma noteikumiem, kā arī dokumentus, kuri ir
iepirkuma līguma sastāvdaļa un ar kuriem groza vai papildina attiecīgos tipveida līguma
noteikumus;
4) šīs daļas 1., 2. un 3. punktā minēto dokumentu grozījumus un šā likuma 61. panta
otrajā un trešajā daļā minēto grozījumu pamatojumu.
Līdz ar to šobrīd pircēja profilā EIS, ievērojot PIL 60. panta desmitās daļas noteikumus,
nepieciešams publicēt jebkura saskaņā ar PIL veiktā iepirkuma rezultātā noslēgto
iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos (un uz tās pamata noslēgtos iepirkuma līgumus), kā arī
minēto līgumu un vispārīgās vienošanās grozījumus, ja attiecīgie līgumi ir noslēgti vai grozījumi
ir veikti, sākot ar 2019. gada 13. martu(ņemot vērā ar grozījumu PIL 60. panta desmitajā daļā
saistīto Pārejas noteikumu 13. punkta redakciju, līgumi un to grozījumi publicējami pircēja
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profilā EIS arī tad, ja tie slēgti tādu iepirkuma procedūru ietvaros, kas .uzsāktas pirms 2019. gada
1. janvāra un kuru pārējā dokumentācija iepriekš var nebūt publicēta EIS).
Iepirkuma līgumi, kas noslēgti pirms 2019. gada 13. marta un kas pēc iepriekš spēka
esošā regulējuma nebija jāpublicē pircēja profilā, ja vien tajos netiek veikti grozījumi, nav
jāpublicē pircēja profilā EIS.
Gadījumā, ja ir nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēgts pirms
2019. gada 13. marta, pasūtītājs savā pircēja profilā EIS publicē iepriekš noslēgto iepirkuma
līgumu un tā grozījumus.
Gadījumā, ja ir nepieciešams noslēgt jaunu iepirkuma līgumu uz vispārīgās vienošanās,
kas noslēgta pirms 2019. gada 13. marta, pamata, pasūtītājs savā pircēja profilā EIS publicē
iepriekš noslēgto vispārīgo vienošanos un jauno iepirkuma līgumu.
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