APSTIPRINĀTS: 03.04.2014.

VADLĪNIJAS
Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma
„B” daļas pakalpojumu iepirkumu
organizēšanai

2014

Atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas nolēmumos un Eiropas Komisijas
dokumentos sniegtajām norādēm uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums)
2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu (turpmāk – „B” daļas pakalpojumi) 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 šā likuma 2.pielikuma
B daļā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā
noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 17.pantā, III nodaļā,
27.pantā, 30.panta pirmajā, ceturtajā un sestajā daļā, 32.pantā, 35.panta pirmajā
daļā un 67.pantā paredzētās prasības. Pasūtītājs pirms iepirkuma veikšanas publicē
paziņojumu par veicamo iepirkumu savā mājaslapā internetā, norāda
piedāvājumu iesniegšanas termiņu un nodrošina brīvu un tiešu elektronisku
pieeju iepirkuma dokumentiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteic ne
īsāku par 10 darbdienām no paziņojuma publicēšanas dienas.
Saskaņā ar Likuma 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 septīto un 7.¹ daļu Likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu
iepirkumiem piemēro, ja to paredzamā līgumcena bez PVN ir vienāda ar 42 000 euro
vai lielāka.
Ja šo pakalpojumu paredzamā līgumcena bez PVN ir 4000 euro vai lielāka, bet
nesasniedz 42 000 euro, pasūtītājs to iepirkumam piemēro Likuma 8.² panta
regulējumu1.
Līgumcenu nosaka saskaņā ar Likuma 9.panta nosacījumiem. Paredzamo
līgumcenu noteic kā pasūtītāja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ko
piegādātājs var saņemt no pasūtītāja un citām personām. Pasūtītājs, plānojot kopējo
samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, visus
saistībā ar līgumu maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kā arī
godalgu un maksājumu vērtību. Savukārt, ja slēgti regulāri piegādes un pakalpojumu
līgumi vai noteiktā laikposmā līguma termiņš tiek pagarināts, paredzamo līgumcenu
nosaka atbilstoši Likuma 9.panta devītajai daļai:
1) kā kopējo iepriekšējos 12 mēnešos vai iepriekšējā finanšu gadā citu citam
sekojošo viena veida līgumu reālo vērtību, ņemot vērā iespējamās izmaiņas apjomos
un vērtībā turpmākajos 12 mēnešos;
2) kā kopējo nākamajos 12 mēnešos pēc pirmās piegādes vai nākamajā finanšu
gadā (ja tas ir garāks par 12 mēnešiem) citu citam sekojošo viena veida līgumu
paredzamo vērtību.
Pakalpojumu iepirkumus nav atļauts sadalīt daļās, lai izvairītos no
attiecīgās iepirkuma nosacījumu piemērošanas. Savukārt, ja tas ir nepieciešams,
pasūtītājs ir tiesīgs dalīt iepirkuma priekšmetu daļās viena iepirkuma ietvaros, paredzot
iespēju pretendentiem iesniegt piedāvājumus katrā daļā atsevišķi. Gadījumā, ja
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pasūtītājs sadala iepirkuma priekšmetu daļās, kopējo iepirkuma līgumcenu nosaka kā
visu iepirkuma daļu kopējo summu, atbilstoši kam tiek piemērota iepirkuma metode
(Likuma 8.panta septītā daļa vai 8.² panta regulējums).
Arī “B” daļas pakalpojumu iepirkumi var tikt veikti centralizēti, t.i., viens
pasūtītājs veic kāda pakalpojuma iepirkumu vairāku pakalpojuma saņēmēju
vajadzībām, piemēram, novada pašvaldība veic visu tās padotības izglītības iestāžu
ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu.

Iepirkuma veikšana saskaņā ar Likuma 8.panta septīto daļu
Pirms iepirkuma veikšanas pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā
ir vismaz 3 locekļi. Savukārt, ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir lielāka par 711 000
euro, pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz 5 locekļi.
Komisijai jābūt kompetentai iepirkuma jomā, par kuru plānots slēgt līgumu. Komisijas
locekļiem, kā arī ekspertiem, ja tādi tiek piesaistīti, jāparaksta apliecinājums, ka nav
tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta
izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Likuma 23.panta pirmās daļas izpratnē.
Atbilstoši Likuma 24.panta pirmajai daļai iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē
piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
Piemēram, ja iepirkuma komisijā ir 5 locekļi, tā kā 2/3 no 5 ir vairāk kā 3,
šādā gadījumā iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tā sēdē piedalās vismaz 4
iepirkuma komisijas locekļi.
Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu,
protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.
Pasūtītājs publicē paziņojumu par veicamo iepirkumu savā mājaslapā
internetā, norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu un nodrošina brīvu un tiešu
elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem
piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar
attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa
izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam
piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums,
ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.
Papildus pasūtītājs var nosūtīt sev zināmajiem iespējamajiem pretendentiem
uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, pievienojot uzaicinājumiem iepirkuma
dokumentāciju, tai skaitā tehniskās specifikācijas un citus dokumentus, kuros noteiktas
prasības pretendentiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņu pasūtītājs noteic samērīgi ar laiku, kas
nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai konkrētajā iepirkumā, taču ne īsāku par 10
darbdienām no paziņojuma publicēšanas dienas.
Tehniskās specifikācijas sagatavo saskaņā ar Likuma 17.pantu, tās nedrīkst
saturēt konkurenci nepamatoti ierobežojošas prasības. Tehniskās specifikācijas,
citus iepirkuma dokumentus, kuros izvirzītas objektīvas prasības pretendentiem un
noteikti piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji, publicē pasūtītāja mājaslapā
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internetā. Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā paredz arī dokumentus,
pretendentiem jāiesniedz, lai izvērtētu to atbilstību noteiktajām prasībām.

kas

Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā pieprasa pretendentam tikai tādu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei saskaņā ar noteikto piedāvājuma
izvēles kritēriju. (Likuma 11.panta 1.¹ daļa)
Uz „B” daļas pakalpojumu iepirkumiem nav obligāti attiecināmi Likuma
39.¹ panta pirmajā daļā ietvertie pretendentu izslēgšanas noteikumi, taču
pasūtītājs tos ir tiesīgs piemērot pilnā vai daļējā apmērā (piemēram, paredzot tikai
atsevišķu izslēgšanas nosacījumu piemērošanu), attiecīgi iepriekš iepirkuma
dokumentos norādot konkrētos nosacījumus, Likuma 39.¹ panta ceturtajā daļā
noteiktos nosacījumu piemērošanas noilguma termiņus, iesniedzamos dokumentus, kā
arī izslēgšanas nosacījumu pārbaudes mehānismu. Tas nepieciešams, jo Valsts
reģionālās attīstības aģentūras administrētajā Ministru kabineta noteiktajā 2
informācijas sistēmā ir iespējams iegūt informāciju tikai par iepirkumu procedūrām,
kas noteiktas Likuma 8.panta pirmajā daļā, un iepirkumiem, kas rīkoti, piemērojot
Likuma 8.² panta nosacījumus.
Publiskajās datu bāzēs iegūstamas šādas izziņas:
1. Konkurences padomes tīmekļa vietnē – par konkurences tiesību
pārkāpumiem (http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi);
3. Uzņēmumu reģistra Maksātnespējas reģistrā pieejamas ziņas par
maksātnespējas procesa administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās
aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas
maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi
(http://www.ur.gov.lv/urpubl?act=mnp_pjur);
2. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā pieejamajā reģistrā „Lēmumi
par saimnieciskās darbības apturēšanu” – vai nav apturēta saimnieciskā darbība
(http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=5828&hl=1);
3 Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē pieejamajā parādnieku reģistrā – vai
nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,
kas pārsniedz 150 euro (http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR).
Pasūtītājs nav tiesīgs paredzēt tādus izslēgšanas nosacījumus, kas nav
noteikti Likuma 39.¹ panta pirmajā daļā un 39.² pantā.
Iepirkumam piešķir identifikācijas numuru atbilstoši 1.panta 4.1 punktam un
nosaka iepirkuma nomenklatūras kodu (CPV kodus var atrast Birojs mājaslapā
http://www.iub.gov.lv/iubcpv).
Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un
vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma
procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
Likuma 8.panta septītās daļas regulējums nenosaka pasūtītāja rīcību gadījumā,
ja ir nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentos, kuros iekļautas prasības
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pretendentiem. Birojs iesaka šādā gadījumā pēc grozījumu veikšanas pagarināt
piedāvājumu iesniegšanas termiņu par tik darbdienām cik nepieciešamas, lai
nodrošinātu piegādātāju iespējas objektīvi sagatavot piedāvājumus, ņemot vērā
grozījumu saturu. Grozījumi līdz piedāvājuma iesniegšanas beigām jāpublicē
pasūtītāja mājaslapā internetā, kur sākotnēji publicēta iepirkuma dokumentācija.
Iesniegumu attiecībā uz iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām
prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt ne
vēlāk kā divas darbdienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas
termiņš (Likuma 83.panta otrās daļas 5.punkts).
Ja pasūtītājs ir paredzējis atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, bet par
iepirkuma dokumentos ietvertajām prasībām iesniegts iesniegums Iepirkumu
uzraudzības birojam, iesakām piedāvājuma atvēršanas sanāksmi atcelt vai pagarināt
piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma
saņemšanai un lēmuma pieņemšanai par iepirkuma turpināšanu vai pārtraukšanu.
Iepirkuma komisija atlasa un vērtē pretendentus un to iesniegtos
piedāvājumus saskaņā ar Likumu un iepirkuma procedūras dokumentiem. Iepirkuma
komisija vērtē pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju
prasībām un citām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraugās
uzvarētāju saskaņā ar izvēlēto piedāvājumu izvēles kritēriju – saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums, piedāvājums ar viszemāko cenu vai citi iepriekš noteikti
kritēriji, kas var būt saistīti ar līguma priekšmetu vai pretendentu. Iepirkuma komisijas
lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma komisija
vērtēšanā ievēro vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem.
Pasūtītājam ir jāņem vērā Likuma 11.panta ceturtās un piektās daļas
regulējums, t.i., ja pasūtītājs konstatē, ka piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja
piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem attiecīgā
iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, tas
pārbauda, vai minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkumā,
tādējādi ierobežojot konkurenci, jo tādā gadījumā piegādātājs nav tiesīgs piedalīties
nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā. Ar iepirkuma
projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota
galarezultāta sasniegšanu. Pasūtītājs, konstatējis šā panta ceturtajā daļā minētos
apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu
apstākļu, kas šim pretendentam dotu jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma
procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.
Pasūtītājs nodrošina „B” daļas pakalpojuma iepirkuma dokumentēšanu,
kā noteikts Likuma 35.panta pirmajā daļā. Pasūtītājam nav pienākums gatavot
iepirkuma procedūras ziņojumu atbilstoši Likuma 35.panta ceturtajai daļai, taču
pasūtītājs var sagatavot „B” daļas pakalpojuma iepirkuma norises 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 – to noraidīšanas iemeslus;
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 pretendentiem, kuri iesnieguši atbilstošus piedāvājumus – izraudzītā
piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma
izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
 informējot visus pretendentus par termiņu, kādā tie, ievērojot Likuma 83.panta
otrās daļas 1. un 2.punktā noteikto termiņu, ir tiesīgi iesniegt Iepirkumu
uzraudzības birojam 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 un 5.¹ daļā noteiktā nogaidīšanas
termiņa beigām, ja šajā laikā par konkrēto Iepirkumu uzraudzības birojam nav
iesniegts iesniegums atbilstoši Likuma 83.panta nosacījumiem.
Atbilstoši Likuma 67.panta sestajai daļai iepirkuma līgumu var slēgt,
neievērojot Likuma 67.panta piektajā un 5.¹ daļā minētos nogaidīšanas termiņus,
ja konkrētais pakalpojumu iepirkums tiek veikts pasūtītājam neparedzamu ārkārtas
apstākļu rezultātā vai ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas
tiesība.
Saskaņā ar Likuma 67.panta trešo daļu pakalpojuma līguma termiņš nedrīkst
pārsniegt 5 gadus, izņemot, ja:
1) tas ir paredzēts citā likumā
vai
2) tas ir būtiski nepieciešams līguma izpildes nodrošināšanai ar līguma priekšmetu
tieši saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ. Šajā gadījumā pirms iepirkuma
uzsākšanas pasūtītājam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepieciešams saņemt Ministru
kabineta atļauju, bet pasūtītājam, kas ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, — attiecīgās
atvasinātās publiskās personas orgāna atļauju3.
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 Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus, proti, Publiskajā vadības
sistēmā (PVS). Norādām, ka minētās likuma normas pirmajā daļā noteikts, ka
pasūtītājs iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja
pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. No
minētā secināms, ka gadījumā, ja pasūtītājs pārtrauc iepirkumu vai izbeidz to bez
rezultāta (atbilstoši Likuma 38.pantam), tas iepirkumu pārtrauc vai izbeidz savos
dokumentos, bet nepublicē paziņojumu 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, Iepirkumu uzraudzības birojs publicē tikai pasūtītāja nosaukumu, līguma
priekšmetu un paziņojuma publicēšanas datumu.
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Saskaņā ar Likuma 27.¹ panta pirmo daļu pasūtītājs var iesniegt publicēšanai
brīvprātīgu paziņojumu par šī iepirkuma rezultātiem. Vēršam uzmanību, ka minētā
paziņojuma publicēšana ļauj ieinteresētajām personām Iepirkumu uzraudzības birojā
apstrīdēt tāda iepirkuma pamatotību, kas pasūtītāja kļūdas dēļ veikts, nepiemērojot
atbilstošu iepirkuma procedūru un nepublicējot paziņojumu par līgumu. Pasūtītājam
ievērojot Publisko iepirkumu likuma 85.² panta otrās daļas noteikumus, Administratīvā
rajona tiesa nevarēs pieņemt lēmumu par noslēgtā iepirkuma līguma atzīšanu par
spēkā neesošu, tā noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai līguma termiņa saīsināšanu.

Iepirkuma veikšana saskaņā ar Likuma 8.panta 7.¹ daļu
Iepirkuma veikšanai piemērojot Likuma 8.panta 7.¹ daļu, 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)
Šādi atviegloti iepirkuma veikšanas nosacījumi ir jāuzskata par izņēmumu un
tālab tie ir piemērojami tikai izsmeļoši uzskaitītajos iepriekš minētajos gadījumos.
Iepirkumu pamatojošie izņēmuma apstākļi interpretējami šauri, turklāt pierādīšanas
pienākums par konkrētajiem apstākļiem, kas pamato izņēmuma gadījuma piemērošanu,
ir tai personai, kura uz šiem apstākļiem atsaucas.
Lai arī Likuma 8.panta 7.¹ daļas piemērošana ārkārtas apstākļu gadījumā vai
gadījumā, kad tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri
saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs,
nav jāsaskaņo ar Iepirkumu uzraudzības biroju, pasūtītājs ir atbildīgs par šī regulējama
izvēles pilnīgu atbilstību Likumā noteiktajam, nepaplašinot regulējumu attaisnojošo
apstākļu interpretāciju un nodrošinot neparedzamās ārkārtas situācijas esamību
apliecinošu dokumentu (akti, dienesta ziņojumi, atzinumi u.c. par bojājumiem un to
novēršanas nepieciešamību) vai tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesībām
saistītu iemeslu apliecinošus dokumentu sagatavošanu un glabāšanu, kā arī rakstiski
fiksējot Likuma 8.panta 7.¹ daļas izvēles pamatojumu. Ārkārtas situācija nozīmē to, ka
normāla ekonomiskā un sociālā dzīve ir pārtraukta un steidzami ir jāveic iepirkums, lai
to atjaunotu (būtiski nepieciešami steidzami pakalpojumi, lai nodrošinātu ārkārtas
situācijas seku likvidēšanu). Norādām, ka ārkārtas situācijas rašanās nevar būt atkarīga
no paša pasūtītāja darbības, piemēram, Likuma regulējuma ārkārtas apstākļu
novēršanai piemērošana nebūtu attaisnojama pasūtītāja nesavlaicīgas iepirkumu
plānošanas dēļ.
Iepirkuma veikšanai piemērojot Likuma 8.panta 7.¹ daļu, pasūtītājs ir tiesīgs
neievērot tikai nosacījumu par paziņojuma nepublicēšanu pirms iepirkuma veikšanas,
savukārt citi nosacījumi pasūtītājam ir jāievēro, t.i., jāizveido iepirkuma komisija,
jāizstrādā iepirkuma tehniskā specifikācija saskaņā ar Likuma 17.pantā noteikto, tāpat
ir jānodrošina informācija apmaiņa, jāveic iepirkuma posmu protokolēšana, kā arī, ja
tiek noslēgts iepirkuma līgums, jāveic publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā internetā.

7

Iepirkumam piešķir identifikācijas numuru atbilstoši Likuma 1.panta
4.¹ punktam un nosaka iepirkuma nomenklatūras kodu (CPV).
Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē
iesniegto vai iesniegtos piedāvājumus un izvēlas izvirzītajām prasībām atbilstošu
piedāvājumu, par ko noslēgt līgumu.

„B” daļas pakalpojumu iepirkuma norise, ja pakalpojuma paredzamā
līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro
Saskaņā ar Likuma 8.² panta sešpadsmito daļu pasūtītājam, iepērkot „B” daļas
pakalpojumus, nav saistoša Likuma 8.² panta ceturtā un piektā daļa, t.i., pasūtītājs ir
tiesīgs nepublicēt paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā, kā arī neievērot minētajā panta daļā noteikto 10 dienu termiņu, kas jāparedz
piedāvājumu iesniegšanai, un pienākumu publicēt savā mājas lapā pretendentiem un
iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības un izslēgšanas nosacījumus.
Iepirkuma veikšanai pasūtītājam jāizveido iepirkuma komisija vismaz 3
locekļu sastāvā atbilstoši Likuma 8.² panta otrajai daļai. Komisijas locekļiem, kā arī
ekspertiem, ja tādi tiek piesaistīti, jāparaksta apliecinājums, ka nav tādu apstākļu, kuru
dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka
viņi ir saistīti ar tiem Likuma 23.panta pirmās daļas izpratnē. Atbilstoši Likuma
24.panta pirmajai daļai iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz
divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
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. Kā kritērijs piedāvājumu izvēlei var tikt noteikts gan
viszemākā cena, gan citi ar līguma priekšmetu vai pretendentu saistīti faktori.
Iepirkuma komisija noskaidro iespējamos pakalpojumu sniedzējus, izmantojot
jebkurus tai zināmos informācijas iegūšanas avotus, un nosūta, vadoties pēc
objektīviem kritērijiem (finansiālā izdevīguma, kvalitātes un citiem lietderības
apsvērumiem) 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.
Pasūtītājs var arī publicēt paziņojumu par iepirkuma uzsākšanu savā mājaslapā
internetā vai piemērot Likuma 8.² panta ceturto daļu, tas ir, publicēt paziņojumu par
plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (tādā gadījumā tas publicē arī
iepirkuma dokumentāciju un ievēro minimālo piedāvājumu iesniegšanas termiņu).
Tāpat pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Likuma 8.² panta piektās daļas
nosacījumus, kas paredz pretendentu izslēgšanas nosacījumus.
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.
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Iepirkumam piešķir identifikācijas numuru atbilstoši Likuma 1.panta
4.¹ punktam un nosaka iepirkuma nomenklatūras kodu (CPV).
Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar Likuma 8.² panta
devīto daļu iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai
vairākus piedāvājumus atbilstoši konkrētajā iepirkumā izvirzītajām prasībām un
kritērijiem.
Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu
vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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 šo lēmumu pretendentam, kā arī triju
darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju
šim lēmumam savā mājaslapā internetā.
Atbilstoši Likuma 8.² panta vienpadsmitajai daļai pasūtītājam ir tiesības
pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Ne vēlāk kā 5 darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē
informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā internetā. Informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu pasūtītājs sagatavo
un publicē, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos
elektroniskos līdzekļus šī paziņojuma sagatavošanai un iesniegšanai.
Gadījumā, ja pasūtītājs pārtrauc iepirkumu, tas iepirkumu pārtrauc savos
dokumentos un nepublicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā
informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu.
! Informācija par „B” daļas pakalpojumu iepirkumiem iekļaujama
statistiskajos pārskatos par publiskajiem iepirkumiem atbilstoši Likuma 87.pantam.
! Ja „B” daļas pakalpojumu līgumcena ir mazāka par 4000 euro (bez PVN),
līguma noslēgšanai Likuma regulējums nav jāpiemēro.
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