Apstiprināts 03.08.2012.

Skaidrojums par piedāvājuma nodrošinājumu
(Publisko iepirkumu likuma 52.pants)
Ar 2012.gada 21.jūnija grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās
spēkā 2012.gada 1.augustā, grozīts Publisko iepirkumu likuma 52.pantā ietvertais
regulējums attiecībā uz piedāvājuma nodrošinājumu.
Piedāvājuma nodrošinājuma definīcija atbilstoši normatīvo aktu sagatavošanas
tehnikai norādīta Publisko iepirkumu likuma 1.pantā:
Līdz 2012.gada 31.jūlijam
52.pants. Piedāvājuma nodrošinājums
(1) Piedāvājuma nodrošinājums ir
iepirkuma
procedūras
dokumentos
paredzēts galvojums vai līdzvērtīgs
nodrošinājums par noteiktu summu, kuru
pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz
pasūtītājam
kā
nodrošinājumu
piedāvājuma spēkā esamībai.

Līdz 2012.gada 31.jūlijam
(2)
Pasūtītājs
pretendentiem
nodrošinājumu,
noteikumus:

No 2012.gada 1.augusta
1.panta 10.2 punkts:
piedāvājuma
nodrošinājums —
iepirkuma
procedūras
dokumentos
paredzēta naudas summas iemaksa
pasūtītāja norādītajā kontā, bankas
garantija vai apdrošināšana par
noteiktu naudas summu, kuru
pretendents kopā ar piedāvājumu
iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu
piedāvājuma spēkā esamībai;
No 2012.gada 1.augusta

var

pieprasīt
no 52.pants. Piedāvājuma nodrošinājums
piedāvājuma (1) Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai
ievērojot
šādus pretendents iesniedz vai iemaksā
piedāvājuma nodrošinājumu. Pasūtītājs
iepirkuma
procedūras
dokumentos
noteic piedāvājuma nodrošinājuma
veidus, apmēru un termiņu, kā arī
iesniegšanas
un
izsniegšanas,
iemaksāšanas
un
izmaksāšanas
noteikumus.

1) pieprasījums attiecināms uz visiem Šis punkts vairs Publisko iepirkumu
pretendentiem
vienādi
un
bez likumā nav ietverts, jo uz prasību
izņēmumiem;
noteikšanu piedāvājuma nodrošinājuma
iesniegšanai
attiecināms
Publisko
iepirkumu likuma 2.panta 2.punktā
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ietvertais princips par vienlīdzīgas un
taisnīgas attieksmes pret piegādātājiem
nodrošināšanu.
2) iepirkuma procedūras dokumentos ir
noteikti piedāvājuma nodrošinājuma
termiņi un informācija par to, kādas
institūcijas vai organizācijas var sniegt
piedāvājuma nodrošinājumu.

(3) Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu
nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā
iepirkuma sarežģītību un paredzamo
piedāvājumu izvērtēšanas termiņu, bet
tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus,
skaitot no piedāvājumu atvēršanas
dienas.
(4)
Piegādātājs
piedāvājuma
nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā
bankas garantiju, apdrošināšanas polisi
vai, ja pasūtītājs šādu iespēju ir
paredzējis iepirkuma procedūras
dokumentos, kā naudas summas
iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā.

(5)
Piedāvājuma
nodrošinājums
nepārsniedz piecus procentus no
paredzamās
līgumcenas.
Līguma
nodrošinājuma apmēru un veidu nosaka
samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma
līgumcenu un līguma priekšmetu.

(2) Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru
nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā
iepirkuma paredzamo līgumcenu un
līguma priekšmetu, bet ne lielāku par
diviem procentiem no paredzamās
līgumcenas un ne lielāku par 10 000
latu.

Turpmāk pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos jānosaka:
• Piedāvājuma nodrošinājuma veidi.
Tiek paredzēti 3 nodrošinājuma veidi:
• naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā;
• bankas garantija;
• apdrošināšana par noteiktu naudas summu.
! Bankas garantija un apdrošināšana par noteiktu naudas summu kā
piedāvājuma nodrošinājuma veids pasūtītājam iepirkuma dokumentācijā ir
jāparedz obligāti.
! Ir paredzēta iespēja noteikt naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā
kontā kā papildu piedāvājuma nodrošinājuma veidu.
! Izvēlēties starp bankas garantiju, apdrošināšanu par noteiktu naudas summu
vai iemaksu pasūtītāja bankas kontā, ja šāds nodrošinājuma veids ir paredzēts,
ir tiesīgs pats piegādātājs. Pasūtītājs nenosaka konkrētas institūcijas vai
organizācijas, kuras var sniegt piedāvājuma nodrošinājumu.
•

Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs.
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Tāpat kā iepriekš, piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi,
ņemot vērā attiecīgā iepirkuma paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne
lielāku par diviem procentiem no paredzamās līgumcenas un ne lielāku par 10 000
latu.
Nosakot piedāvājuma nodrošinājuma apmēru, pasūtītājs vērtē, cik lielā mērā
tas varētu ietekmēt piegādātāju interesi piedalīties iepirkuma procedūrā, ņemot vērā
plānoto iepirkuma apjomu un līguma priekšmeta specifiku, un kādi varētu būt
iespējamie pasūtītāja riski, ja iestāsies piedāvājuma nodrošinājuma izmaksas vai
ieturējuma gadījumi.
! Ir samazināts piedāvājuma nodrošinājuma maksimālais apmērs no 5 uz 2
procentiem un noteikts ierobežojums – 10 000 latu.
! Piedāvājuma nodrošinājuma apmēra noteikšanā jāņem vērā paredzamā
līgumcena, nevis piedāvātā līgumcena, un jau iepirkuma dokumentācijā
jānorāda konkrēta piedāvājuma nodrošinājuma summa.
Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš.
Tas nosakāms samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma sarežģītību un
paredzamo piedāvājumu izvērtēšanas termiņu, bet tas nedrīkst pārsniegt sešus
mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Vēršam uzmanību, ka vairs netiek noteikts piedāvājuma derīguma termiņš, kas
agrāk bija paredzēts Publisko iepirkumu likuma 31.panta trešās daļas 4.punktā un
51.panta pirmās daļas 1.punkta „d” punktā, ņemot vērā, ka šāda termiņa
neievērošanas sekas faktiski rodas tikai gadījumā, ja tiek prasīts piedāvājuma
nodrošinājums.
•

Iesniegšanas un izsniegšanas, iemaksāšanas un izmaksāšanas noteikumi.
Birojs vērš uzmanību, ka šie noteikumi ir precīzi nosakāmi, jo īpaši attiecībā
uz iesniedzamajām apdrošināšanas polisēm, lai tās atbilstu piedāvājuma
nodrošinājuma mērķim - samazināt risku, ka pretendents tā nodrošinājuma derīguma
termiņa laikā atsauks savu piedāvājumu. Līdz ar to precīzi nosakāmi nosacījumi, ka
apdrošināšanas polisei visā tās apjomā ir jābūt spēkā un izpildāmai no piedāvājuma
atvēršanas brīža, t.i., pasūtītājam ir iespēja, jau sākot ar piedāvājumu atvēršanas brīdi,
iestājoties noteiktiem nosacījumiem, vērsties pie nodrošinājuma devēja ar
pieprasījumu izmaksāt pasūtītājam nodrošinājuma summu un saņemt to. Tā kā
apdrošināšanas polises darbība (iespēja saņemt apdrošināšanas summu, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam) var būt atkarīga no prēmijas samaksas, iesakām
pasūtītājam noteikt, ka šai prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas
brīdi, lai polise būtu uzskatāma par piedāvājuma nodrošinājumu, kā arī noteikt, ka
piedāvājumā iesniedzams samaksu apliecinošs dokuments.
•

Birojs vērš uzmanību, ka pasūtītājam iepirkuma dokumentos jānosaka
piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanas, izsniegšanas, iemaksas un izmaksas
noteikumi, un iepirkuma procedūras ietvaros jāvērtē piedāvājumos iesniegto
nodrošinājumu nosacījumu atbilstība šiem noteikumiem pēc būtības, nevis jāvērtē
nodrošinājuma nosacījumu atbilstība pasūtītāja iepirkuma dokumentos ietvertajām
piedāvājuma nodrošinājuma veidnēm (formām).
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Līdz 2012.gada 31.jūlijam

No 2012.gada 1.augusta

(3) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā (5) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā
īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot šā
līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
panta sestajā daļā minēto gadījumu:
1) līdz iepirkuma procedūras dokumentos 1) iepirkuma procedūras dokumentos
minētajam
piedāvājuma
derīguma noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma
termiņam, kas noteikts, sākot no spēkā esamības minimālajā termiņā;
piedāvājumu atvēršanas dienas, vai
jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumam,
kuru
pasūtītājam
rakstveidā paziņojis pretendents un
galvotājs;
2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par
uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz
dienai, kad izraudzītais pretendents
iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir
paredzēts
iepirkuma
procedūras
dokumentos
un
līgumā).
Līguma
nodrošinājums ir pasūtītāja un konkursā
izraudzītā pretendenta noslēgtajā līgumā
paredzētais saistību pastiprinājums;

2) ja iepirkuma procedūras dokumentos
ir noteikts, ka pretendents, kura
piedāvājums izraudzīts saskaņā ar
piedāvājuma izvēles kritēriju, pirms
līguma noslēgšanas iesniedz līguma
nodrošinājumu, - līdz dienai, kad
izraudzītais pretendents iesniedz šādu
līguma nodrošinājumu;

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
(6) Ja iepirkuma procedūras dokumentos
un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka
pretendents,
kura
piedāvājums
izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, iesniedz līguma
nodrošinājumu
pēc
līguma
noslēgšanas, attiecībā uz šo personu
piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā
līdz dienai, kad tā iesniedz šādu
līguma nodrošinājumu.

! Likumdevējs tagad ir noteicis piedāvājuma nodrošinājuma termiņu gan
attiecībā uz gadījumu, kad līguma nodrošinājums jāiesniedz pirms līguma
noslēgšanas, gan uz gadījumu, kad līguma nodrošinājums jāiesniedz pēc līguma
noslēgšanas.
! Publisko iepirkumu likuma 52.panta sestajā daļā noteiktais piedāvājuma
nodrošinājuma termiņš ir spēkā tikai attiecībā uz pretendentu, kura
piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju.
! Līguma nodrošinājumu pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt vienīgi iepirkuma
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procedūras uzvarētājam.
! Līguma nodrošinājuma apmēru un veidu joprojām nosaka samērīgi, ņemot
vērā attiecīgā iepirkuma līgumcenu un līguma priekšmetu.
Pasūtītājam pastāv iespēja paredzēt, ka līguma nodrošinājuma iesniegšana ir atliekošs
nosacījums, lai līgums stātos spēkā. Gadījumā, ja līguma nodrošinājumu neiesniegtu,
līgums nestātos spēkā, un šī situācija būtu pielīdzināma Publisko iepirkumu likuma
56.panta piektajā daļā minētajam gadījumam, kad pasūtītājam būtu tiesības noslēgt
līgumu ar nākamo pretendentu vai pārtraukt iepirkuma procedūru. Minēto iespēju
būtu ieteicams norādīt iepirkuma procedūras dokumentos.
Līdz 2012.gada 31.jūlijam

No 2012.gada 1.augusta

(4) Nodrošinājuma devējs izmaksā
pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma
summu, ja:

(7) Nodrošinājuma devējs izmaksā
pasūtītājam
vai
pasūtītājs
ietur
pretendenta iemaksāto piedāvājuma
nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu,
kamēr ir spēkā piedāvājuma
nodrošinājums;

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu,
kamēr
ir
spēkā
piedāvājuma
nodrošinājums;

2) izraudzītais pretendents nav iesniedzis 2) pretendents, kura piedāvājums
pasūtītājam
līguma
nodrošinājumu izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā
saskaņā ar līguma noteikumiem;
termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma
procedūras dokumentos un iepirkuma
līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
3) izraudzītais pretendents neparaksta
līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

3) pretendents, kura piedāvājums
izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma
līgumu vai vispārīgo vienošanos
pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Šajā grozījumu sadaļā precizēts lietotais termins, aizstājot vārdus „izraudzītais
pretendents” ar vārdiem „pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar
piedāvājuma izvēles kritēriju”, kā arī izdarīti precizējumi, ņemot vērā iespēju kā
piedāvājuma nodrošinājuma veidu noteikt naudas summas iemaksu pasūtītāja
norādītajā kontā.

