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Publisko iepirkumu likums (turpmāk - Likums) saskaņā ar Likuma 8.panta otro daļu tiek
attiecināts uz iepirkuma procedūrām (atklāts konkurss, slēgts konkurss, sarunu procedūra,
konkursa dialogs, metu konkurss), ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu
līgumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir
vienāda ar 120 000 latu vai lielāka. Slēdzot būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja
to paredzamā līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežām, bet vienāda ar 3000
latu vai lielāka piegādes vai pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 10 000 latu vai lielāka
būvdarbu līgumiem, pasūtītājs nepiemēro minētās iepirkuma procedūras, bet iepirkumu veic
Likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā.

Iepirkuma metode
Iepirkuma procedūras:
• atklāts konkurss
• slēgts konkurss
• sarunu procedūra
• konkursa dialogs
• metu konkurss
Likuma 8.1 panta iepirkumi

Būvdarbi

Pakalpojumi/ Preces

no 120 000 latu

no 20 000 latu

10 000 -120 000 latu

3 000 – 20 000 latu

Attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajiem iepirkumiem Likuma 16.panta 2. 1
daļa nosaka, ka tiešās pārvaldes iestādēm Ministru kabineta noteiktajos gadījumos preces un
pakalpojumi obligāti ir jāiegādājas no Ministru kabineta noteiktajām centralizēto iepirkumu
institūcijām vai ar to starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi ietilpst Ministru
kabineta noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikā
attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 100 latu vai lielāka. Minētajos gadījumos
pasūtītājs, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepiemēro iepirkuma procedūras un neveic
iepirkumu Likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā, bet iepērk preces un pakalpojumus no
centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību1.
Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Likuma 8.1 panta noteikumus, ja tiek slēgti Likuma 3., 4. un
5.pantā minētie līgumi (Likuma izņēmumi, iepirkumi aizsardzības jomā, iepirkuma
procedūru piemērošanas izņēmumi).
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Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 28.punktu Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.oktobrim
izdod 16.panta 2.2daļā minētos noteikumus.
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1. Iepirkuma komisija
Pasūtītājs saskaņā ar Likuma 8.1 panta otro daļu izveido iepirkuma komisiju vismaz triju
locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz
līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz
iepirkuma komisijas darbību attiecas Likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas
noteikumi.
Likuma 23.panta pirmā daļa nosaka, ka iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst
pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai
pretendentu. Šīs daļas izpratnē komisijas loceklis un eksperts ir saistīts ar kandidātu vai
pretendentu, ja viņš ir:
1) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — pašreizējais
vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un ja šī saistība ar
juridisko
personu
izbeigusies
pēdējo
24
mēnešu
laikā;
2) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — akcionāra,
kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte,
vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa,
laulātais (turpmāk — radinieks);
3) fiziskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — radinieks.
Iepirkuma komisijas locekļu un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu saskaņā ar
Likuma 23.panta otro daļu attiecas arī uz gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir
personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām komisijas
loceklim vai ekspertam ir Likuma 23. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētā saistība.
Likuma 23.panta trešā daļa paredz, ka iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta
apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta
kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās
daļas izpratnē.
Iepirkuma komisija lēmumus pieņem Likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti,
iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās
vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija
pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja iepirkuma komisijas
locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
Rīkojot iepirkumus saskaņā ar Likuma 8.1 pantu, uz iepirkuma komisiju neattiecas Likuma
23.panta ceturtajā daļā noteiktais par iepirkuma protokolēšanu, tomēr jebkurā gadījumā
iepirkuma komisijai jāievēro Likuma 8. 1 panta 5.3 daļā noteiktais par lēmumā ietveramo
informāciju.
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2. Pretendentiem un iepirkuma
priekšmetam izvirzāmās prasības
Likuma 8.1 panta trešā daļa paredz, ka iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvas
prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošinot, ka minētās
prasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā, vienlaikus nosakot
kritērijus, kas tiks ņemti vērā, izvēloties no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
visizdevīgāko piedāvājumu.
Pasūtītājs pretendentiem un iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības publicē savā mājas
lapā internetā. Likums nenosaka, kur un kādā veidā būtu jāfiksē iepirkuma komisijas
iepriekš noteiktie piedāvājumu izvēles kritēriji. Iepirkumu uzraudzības birojs uzskata, ka
iepirkuma komisija piedāvājumu izvēles kritērijus var fiksēt iepirkuma dokumentos
(protokolos, instrukcijās pretendentiem u.c.), ja tādi tiek gatavoti, vai kopā ar pretendentiem
un iepirkuma priekšmetam izvirzītajām prasībām publicēt pasūtītāja mājas lapā internetā.
Termins “visizdevīgākais piedāvājums” ietvers sevī gan iespēju izvēlēties no prasībām
atbilstošajiem piedāvājumu ar viszemāko cenu, gan iespēju noteikt vērtēšanas kritēriju
kopumu (piemēram, kvalitātes raksturojumus, izpildes termiņu, kārtējās izmaksas), kas pēc
pasūtītāja domām ļaus izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu konkrētajā gadījumā. Ja pasūtītājs
paredzējis piedāvājumu izvēlēties, vērtējot kritēriju kopumu, tas iepriekš nosaka un fiksē
iepirkuma dokumentos vai publicē savā mājas lapā konkrētos vērtēšanas kritērijus un
vērtēšanas algoritmu.
Likuma 8.1 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā.
Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka Likuma 8. 1 panta kārtībā organizētā iepirkumā
nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tas iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu
iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas. Jaunajam iepirkumam tiek piešķirts jauns
identifikācijas numurs.

3. Paziņojums par plānoto līgumu
Pasūtītājs, kā noteikts Likuma 8.1 panta ceturtajā daļā, publicē paziņojumu par plānoto
līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas termiņu ne īsāku par 10 dienām (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku
dienas) no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
Valstī oficiāli noteiktās svētku dienas lūdzam skatīt likumā “Par svētku, atceres un
atzīmējamām dienām”.
Paziņojumu par plānoto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojot Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto
paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai.
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Paziņojuma saturu nosaka MK 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 698. “Noteikumi par
publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”.
Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā iepirkuma komisijas noteiktās prasības attiecībā
uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk, kā paziņojums par plānoto līgumu
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nodrošinot brīvu un tiešu pieeju
izvirzītajām prasībām un kritērijiem.

4. Likuma 2.pielikuma “B” daļas iepirkumi/ iepirkumi, kas
atbilst Likuma 63.panta nosacījumiem
Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Likuma 8.1 panta ceturtās daļas noteikumus, ja līgums tiek
slēgts par Likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem vai arī iepirkums atbilst
Likuma 63.panta nosacījumiem, proti, pasūtītājs var nepublicēt paziņojumu par plānoto
līgumu (informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu jāpublicē) Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā internetā, var nepublicēt savā mājaslapā internetā prasības attiecībā uz
pretendentiem un iepirkuma priekšmetu. Tādējādi, ja līgums tiek slēgts par Likuma
2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem vai arī iepirkums atbilst Likuma 63.panta
nosacījumiem, pasūtītājam nav jāievēro Likuma 8. 1 panta ceturtajā daļā noteiktais 10 dienu
piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Pasūtītājs, ņemot vērā iepirkuma priekšmeta specifiku, izvērtē, cik lielā mērā konkrētajā
gadījumā ir nepieciešams nodrošināt brīvu konkurenci un attiecīgi vienlīdzīgu attieksmi. Tā,
piemēram, pasūtītājs var pieņemt lēmumu, ka iepirkuma līgums slēdzams ar konkrētu
piegādātāju, ja faktiskā situācija atbilst Likuma 63.pantā minētajiem gadījumiem
(gadījumi, kādos paredzēts rīkot sarunu procedūru, ja paredzamā līgumcena ir 20 000 latu
vai lielāka piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu gadījumā vai 120 000 latu vai lielāka
publisku būvdarbu līgumu gadījumā). Pamatojumu par šādu izvēli norāda pieņemtajā
lēmumā par uzvarētāju.
Vienlaikus norādām, ka iepirkumiem, kuru faktiskā situācija atbilst Likuma 63.pantā
minētajiem gadījumiem un to paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet
mazāka par 20 000 latu un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10
000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu, Iepirkumu uzraudzības biroja
saskaņojums nav nepieciešams – pasūtītājs izvērtē faktiskās situācijas pilnīgu atbilstību
Likuma 63.pantā noteiktajiem nosacījumiem.
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5. Piedāvājuma vērtēšana
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents saskaņā ar Likuma 8. 1 panta piekto daļu pievieno
apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
pasludināts pretendenta maksātnespējas
process
(izņemot
gadījumu,
kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija
vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu),
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu
vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam tas būs likvidēts

pretendentam Latvijā un valstī,
kurā tas reģistrēts vai atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā
neatrodas
tā
pastāvīgā
dzīvesvieta), ir nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādi,
kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, kā to paredz Likuma 8.1 panta 5.1 daļa, ja tas
konstatē, ka attiecībā uz pretendentu pastāv iepriekš uzskaitītie apstākļi.
Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar Likuma 8. 1 panta 5.2 daļu
iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus
piedāvājumus atbilstoši konkrētajā iepirkumā izvirzītajām prasībām un kritērijiem. Komisija
pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko
izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā
vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus, kā arī pārliecinās, ka pretendents nav maksātnespējīgs.
Šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka termiņu, kas ir ne īsāks par 10
darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms
iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgo informāciju var
iegūt publiskajās datubāzēs.

6. Lēmuma pieņemšana
Iepirkuma komisija saskaņā ar Likuma 8.1 panta 5.3 daļu par uzvarētāju iepirkumā atzīst
pretendentu, kurš izraudzīts saskaņā ar izvirzītajām prasībām un kritērijiem un iesniedzis
derīgu izziņu, kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, kā arī
pasūtītājam ir pienākums pārliecināties, ka pretendents nav maksātnespējīgs (šo informāciju
pasūtītājs var iegūt Maksātnespējas reģistrā www.ur.gov.lv).
Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un
to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā
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pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

7. Iepirkuma pārtraukšana
Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums,
publicējot paziņojumu par pārtraukšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Publikāciju vadības sistēmā.
Iepirkuma pārtraukšanas iemeslam ir jābūt objektīvam un izklāstītam lēmuma rakstiskajā
pamatojumā.
Lai arī Likuma 8.1 pants neregulē pretendentu informēšanu par iepirkuma pārtraukšanu,
tomēr šo lēmumu būtu ieteicams paziņot tiem, kas iesnieguši piedāvājumus.

8. Līguma slēgšana
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.
Vēršam uzmanību, ka Likuma 8.1 panta kārtībā veiktiem iepirkumiem līgumu slēgšanai nav
paredzēts Likuma 67.panta ceturtajā daļā noteiktais nogaidīšanas termiņš.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta astoto daļu pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas publicē
informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā. Informatīvais paziņojums publicējams ne vēlāk kā piecas dienas pēc līguma
noslēgšanas.
Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē izmantojot
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto
paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai.

9. Lēmuma un rezultātu paziņošana
Pasūtītājs saskaņā ar Likuma septīto daļu informē visus pretendentus par iepirkumā
izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai
nosūta pretendentam lēmumu, kurā norādīts konkrētā iepirkuma uzvarētājs, kā arī visi
noraidītie pretendenti, to noraidīšanas iemesli, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un
par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
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10. Lēmuma pārsūdzība
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta trīspadsmito daļu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu
iepirkumā, kas veikts saskaņā ar Likuma 8. 1 pantu, uzskatot, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir
iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā
noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
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