Skaidrojums aktualizēts 2010.gada 2.jūlijā

Metodiskie ieteikumi Publisko iepirkumu likuma
2. pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanai
Atbilstoši Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumos un Eiropas Komisijas
dokumentos sniegtajām norādēm uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums)
2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkumiem attiecas Eiropas Savienības tiesību
pamatprincipi, jo īpaši atklātības, vienlīdzības un brīvas konkurences princips. Saskaņā
ar Likuma 8.panta septīto daļu, ja līgumu slēdz par „B” daļā minētajiem
pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras,
izņemot šā likuma 17., 27., 32.pantā, 35.panta pirmajā daļā un 67.pantā paredzētās
prasības. Pasūtītājs pirms iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par veicamo
iepirkumu laikrakstā, kas iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos, vai savā mājaslapā
internetā, norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu, kur pieejamas tehniskās
specifikācijas. Savukārt saskaņā ar 8.panta 7.1 daļu pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt šā
panta septītajā daļā minēto paziņojumu par veicamo iepirkumu, ja tas nav objektīvi
iespējams pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā vai ja tehnisku vai
māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību
aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs.
Likuma 8.panta septītā un 7.1 daļa Likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu
iepirkumiem jāpiemēro, ja to paredzamā līgumcena bez PVN ir vienāda ar 20 000
latu vai lielāka.
„B” daļas pakalpojumu iepirkuma norise, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena
ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka:
• Pirms iepirkuma veikšanas pasūtītājs publicē paziņojumu par veicamo iepirkumu
laikrakstā, kas iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos, vai savā mājaslapā internetā,
norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu, kur pieejamas tehniskās
specifikācijas. Tā kā Likuma 30.pants nosaka pasūtītāja pienākumu nodrošināt
brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tehniskās
specifikācijas ieteicams publicēt pasūtītāja mājaslapā un paziņojumā norādīt
mājaslapas adresi, kur tehniskās specifikācijas publicētas. Tehniskās specifikācijas
sagatavo saskaņā ar Likuma 17.pantu, tās nedrīkst saturēt konkurenci nepamatoti
ierobežojošas prasības. Piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka saprātīgi, ņemot
vērā pakalpojuma specifiku un piedāvājumu sagatavošanai nepieciešamo laiku.
Papildus pasūtītājs var nosūtīt sev zināmajiem iespējamajiem pretendentiem
uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, pievienojot uzaicinājumiem tehniskās
specifikācijas. Ieteicams paziņojumā, kā arī uzaicinājumā norādīt informāciju par
iepirkuma norises kārtību un piedāvājuma izvēles kritērijiem.
• Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt paziņojumu pirms iepirkuma veikšanas, ja šāda
paziņojuma publicēšana nav objektīvi iespējama pasūtītājam neparedzamu ārkārtas
apstākļu rezultātā vai ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu
dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts
piegādātājs (8.panta 7.1 daļa).
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• Ieteicams „B” daļas pakalpojumu iepirkuma veikšanai izveidot iepirkuma komisiju
vai uzticēt šo iepirkumu veikšanu pastāvīgajai iepirkumu komisijai (ja atbilstoši
pasūtītāja iepirkumu veikšanas kārtībai tāda ir izveidota).
• Iepirkumam piešķir identifikācijas numuru atbilstoši 1.panta 4.1 punktam un nosaka
iepirkuma nomenklatūras kodu (CPV).
• Pasūtītājs (iepirkuma komisija) vērtē pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību
tehnisko specifikāciju prasībām un izraugās uzvarētāju saskaņā ar izvēlēto piedāvājumu izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums
ar viszemāko cenu, vai arī citiem iepriekš noteiktiem kritērijiem.
• Pasūtītājs nodrošina „B” daļas pakalpojuma iepirkuma dokumentēšanu, kā noteikts
Likuma 35.panta pirmajā daļā. Pasūtītājam nav jāgatavo iepirkuma procedūras
ziņojums atbilstoši Likuma 35.panta ceturtajai daļai, taču pasūtītājs var sagatavot
„B” daļas pakalpojuma iepirkuma dokumentāciju atbilstoši minētajai ziņojuma
formai, ja uzskata to par lietderīgu.
• Informāciju par pieņemto lēmumu nosūta vienlaikus visiem pretendentiem atbilstoši Likuma 32.pantam, norādot uzvarējušā pretendenta (vai pretendentu) nosaukumu, noraidītajiem pretendentiem norādot to noraidīšanas iemeslus, kā arī informējot visus pretendentus par termiņu, kādā tie, ievērojot Likuma 83.panta otrās daļas
1. un 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – IUB) iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Uzskatāms, ka
informācija visiem pretendentiem nodota vienlaikus, ja tā nodota tiem vienā dienā.
• Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc Likuma 67.panta piektajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja šajā laikā par
konkrēto iepirkumu IUB nav iesniegts iesniegums atbilstoši Likuma 83.panta nosacījumiem. Saskaņā ar Likuma 67.panta trešo daļu pakalpojuma līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 5 gadus.
• Norādām, ka atbilstoši Likuma 67.panta sestajai daļai iepirkuma līgumu var slēgt,
neievērojot Likuma 67.panta ceturtajā daļā minētos nogaidīšanas termiņus, ja
konkrētais pakalpojumu iepirkums tiek veikts pasūtītājam neparedzamu ārkārtas
apstākļu rezultātā.
• Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par iepirkuma rezultātiem saskaņā ar Likuma 32.pantu, atbilstoši
Likuma 27.panta prasībām iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, izmantojot IUB mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus, proti Publiskajā vadības sistēmā (PVS). Saskaņā ar Likuma 27.panta trešo
daļu, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda, vai tas
piekrīt pilnīga paziņojuma publicēšanai. Ja pasūtītājs nepiekrīt pilnīga paziņojuma
publicēšanai, IUB publicē tikai pasūtītāja nosaukumu, līguma priekšmetu un paziņojuma publicēšanas datumu.
Ja „B” daļas pakalpojumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3 000 latu (bez
PVN) vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu to iepirkumam jāpiemēro Likuma
8.1 panta regulējums.
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„B” daļas pakalpojumu iepirkuma norise, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena
ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu:
• Saskaņā ar 8.1panta desmito daļu pasūtītājam, iepērkot „B” daļas pakalpojumus,
nav saistoša Likuma 8.1panta ceturtā daļa, t.i., pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt
paziņojumu par plānoto līgumu IUB mājaslapā, kā arī neievērot minētajā panta
daļā noteikto 10 dienu termiņu (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku dienas),
kas jāparedz piedāvājumu iesniegšanai, un pienākumu publicēt savā mājas lapā
pretendentiem un iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības.
• Iepirkuma veikšanai pasūtītājam jāizveido iepirkuma komisija vismaz 3 locekļu
sastāvā atbilstoši Likuma 8.1panta otrajai daļai. Iepirkuma komisija nosaka
pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma
priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus
konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai
no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu.
Iepirkuma komisija noskaidro iespējamos pakalpojumu sniedzējus, izmantojot
jebkurus tai zināmos informācijas iegūšanas avotus, un nosūta izvēlētajiem
pakalpojumu sniedzējiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, nosakot saprātīgu
termiņu piedāvājumu iesniegšanai. Uzaicinājumā norāda pretendentiem un
iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības, ieteicams norādīt arī piedāvājumu
izvēles kritērijus, kā arī norādi, ka piedāvājumam jāpievieno apliecinājumu
atbilstoši ar 8.1panta piektajai daļai. Ja objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, tehnisku
vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma
tiesību aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs, uzaicinājumu
nosūta tikai šim vienīgajam piegādātājam.
• Iepirkumam piešķir identifikācijas numuru atbilstoši Likuma 1.panta 4.1punktam un
nosaka iepirkuma nomenklatūras kodu (CPV).
• Iesniedzot piedāvājumu, pretendents saskaņā ar Likuma 8. 1panta piekto daļu
pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
pasludināts pretendenta maksātnespējas process pretendentam Latvijā un valstī,
(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā kurā tas reģistrēts vai atrodas tā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka reģistrēts Latvijā vai Latvijā
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta),
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā ir nodokļu parādi, tajā skaitā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā valsts sociālās apdrošināšanas
bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam iemaksu parādi, kas kopsummā
beigu termiņam tas būs likvidēts
katrā valstī pārsniedz 100 latus
• Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, kā to paredz Likuma 8.1panta 5.1daļa, ja tas
konstatē, ka attiecībā uz pretendentu pastāv iepriekš uzskaitītie apstākļi.
• Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar Likuma 8. 1panta 5.2daļu
iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus
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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 (šo informāciju pasūtītājs var
iegūt Maksātnespējas reģistrā www.ur.gov.lv).
• Izziņas par nodokļu nomaksu iesniegšanai pasūtītājs nosaka termiņu, kas ir ne
īsāks par 10 darbdienām, un šo izziņu pieņem un atzīst, ja tā izdota ne agrāk kā
mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādu izziņu pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgo
informāciju var iegūt publiskajās datubāzēs.
• Iepirkuma komisija 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, turklāt pasūtītājs ir
pārliecinājies, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process.
• Iepirkuma komisija pieņemto lēmumu par uzvarētāju noformē rakstveidā,
pamatojot šo lēmumu saskaņā ar pasūtītāja noteiktajām prasībām un kritērijiem.
Lēmumā papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas
iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā
pretendenta salīdzinošās priekšrocības. Pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas
pasūtītājs triju darbdienu laikā izsniedz vai nosūta lēmumu pretendentam.
• Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem triju dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.
• Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pakalpojuma sniedzēju tūlīt pēc lēmuma par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas.
• Atbilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkumu
un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
• Ne vēlāk kā 5 dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā. Informatīvu paziņojumu
par noslēgto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojot IUB mājaslapā
internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus šī paziņojuma sagatavošanai un
iesniegšanai.
Informācija par „B” daļas pakalpojumu iepirkumiem iekļaujama statistiskajos pārskatos par publiskajiem iepirkumiem atbilstoši Likuma 87.pantam.
Ja „B” daļas pakalpojumu līgumcena ir mazāka par 3000 latu (bez PVN), līguma
noslēgšanai Likuma regulējums nav jāpiemēro.

