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Aizsardzības un drošības jomas 
iepirkumu likums



Izmantotie saīsinājumi

ADJIL – Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

PIL – Publisko iepirkumu likums

SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

APL – Administratīvā procesa likums

AT – Augstākā tiesa

MK – Ministru kabinets

NBS – Nacionālie bruņotie spēki

SAB – Satversmes aizsardzības birojs

EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma

PVS – Publikāciju vadības sistēma

ESOV – Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

MVU – Mazie un vidējie uzņēmumi

3.panta (7) – 3.panta septītā daļa
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Apskatāmie jautājumi

• Regulējums

• Statistika

• Grozījumi

• ADJIL piemērošana

• Iepirkuma procedūru/ iepirkumu veidi

• Līgumcenu robežas

• Atšķirības regulējumā

• Informācijas aizsardzība, Konfidencialitāte

• Līguma izpildes drošība

• Izslēgšanas nosacījumi

• Apakšuzņēmuma līgumi

• Līguma grozījumi
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REGULĒJUMS

STATISTIKA
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Regulējums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija
direktīva 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz
to, kā līgumslēdzējas iestā

des vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā,
piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu
slēgšanas tiesības, un ar kuru groza direktīvas 2004/17/EK un
2004/18/EK (turpmāk – Direktīva)

Bija jāievieš līdz 22.08.2011.

ADJIL stājies spēkā 16.11.2011.
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Regulējums

Direktīvas mērķis:

Sekmēt, attīstīt un uzturēt Eiropas Aizsardzības tehnoloģisko un
rūpniecības bāzi

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un netradicionālo piegādātāju
iesaistīšanās Eiropas Aizsardzības tehnoloģiskajā un rūpniecības
bāzē

Sekmēt rūpniecisko sadarbību un atbalstīt efektīvus un atbilstīgus
zemāka līmeņa piegādātājus

Samazināt aizsardzības nozares izmaksas un būtiski samazināt
nozares ietekmi uz vidi
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MK noteikumi

• Ministru kabineta noteikumi Nr.937

«Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un
drošības jomā»

• Ministru kabineta noteikumi Nr.927

«Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā
izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību»

• Ministru kabineta noteikumi Nr.102

«Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu
jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību»
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Statistika

Pasūtītāji, kuri reģistrējušies PVS kā ADJIL piemērotāji

1) Nodrošinājuma valsts aģentūra

2) Valsts reģionālās attīstības aģentūra

3) Latvijas Republikas Saeima

4) VAS «Latvijas valsts radio un televīzijas centrs»

5) Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

6) LR Aizsardzības ministrija

7) Nodrošinājuma pavēlniecība

8) Latvijas Banka

9) NBS Militārā policija

10) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

11) NBS Apvienotais štābs

12) Ārlietu ministrija

13) NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs

14) NBS Apvienotā štāba Drošības pārvalde

15) Valsts policija
8



Statistika

Avots: IUB Publikāciju vadības sistēma

Skaits veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par līgumu aizsardzības un drošības jomā
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Grozījumi regulējumā

Grozījumi ADJIL (stājušies spēkā 01.12.2017.):

• 3. un 4. pantā

• Precizē līgumcenas, no kurām jāpiemēro ADJIL

• Paredz nosacījumu, ka iepirkuma komisijā iekļauj personas,
kurām nav piemērots administratīvais sods, kā arī iepirkuma
komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību

• Iepirkuma komisijas izveide «mazajos» un 2.pielikuma
iepirkumos
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Grozījumi regulējumā

Grozījumi ADJIL (stājušies spēkā 01.12.2017.):

• Precizē kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus

• Precizē iesniegto izziņu derīguma termiņu

• Precizē iesniegumu izskatīšanas un lēmumu paziņošanas
kārtību

• Paredz pārejas noteikumus

11



ADJIL PIEMĒROŠANA
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ADJIL piemērošana

Subjekts (likuma piemērotājs)

• Pasūtītājs PIL izpratnē

• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SPSIL izpratnē

• Noteiktos gadījumos, izraugoties apakšuzņēmējus, subjekts ir
iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents
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ADJIL piemērošana

PIL 3. panta (7)

PIL nepiemēro piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem, kas
atbilst ADJIL 3.pantam

ADJIL Anotācija

ADJIL ietver elastīgāko un nozarei piemērotāko iepirkumu norises
regulējumu, saglabājot tiesības pēc pasūtītāju izvēles piemērot
attiecīgi PIL vai SPSIL regulējumu

Paredzams, ka pasūtītāji iepirkumu veikšanai aizsardzības un
drošības jomā ADJIL sniegto iespēju dēļ izvēlēsies piemērot tieši
ADJIL regulējumu, nevis PIL un SPSIL
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ADJIL piemērošana

Jāvērtē ADJIL 3.pants!

Piemēro, ja līguma priekšmets ir:

• preces, kas īpaši izstrādātas vai pielāgotas militārām
vajadzībām un ir izmantojamas kā ieroči, munīcija vai
militārais aprīkojums, tajā skaitā militāra rakstura
preces, kas minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par
Eiropas Savienības darbību 346.pantu, un to sastāvdaļas un
detaļas

• drošības mērķiem paredzētas preces, tajā skaitā to
sastāvdaļas un detaļas, kuras ietver, apstrādā aizsargājamu
informāciju vai citā veidā ir saistītas ar šādu informāciju
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ADJIL piemērošana

Jāvērtē ADJIL 3.pants!

Piemēro, ja līguma priekšmets ir:

• būvdarbi, preces vai pakalpojumi, kas tieši saistīti ar
minētajām precēm jebkurā to aprites cikla posmā

• būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši paredzēti militāriem
mērķiem, vai tādi drošības mērķiem paredzēti būvdarbi vai
pakalpojumi, kas saistīti ar aizsargājamu informāciju
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ADJIL piemērošana

Jāvērtē ADJIL 3.pants!

Piemēro, ja līguma priekšmets ir:

• būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kuru mērķis ir NBS
vienības nodrošinājuma vajadzību nodrošināšana

un līgumu noslēdz valstī, kas nav ES dalībvalsts, situācijā, kad
karaspēku izvieto ārpus ES teritorijas un starptautisko operāciju
vai starptautisko mācību nodrošināšanai līgumi noslēdzami ar
piegādātājiem, kas darbojas šo operāciju vai mācību zonā

• Normai atbilst izņēmums – ADJIL 4.panta (3) 7.punkts!

• Izņēmumi noteikti ADJIL 4.pantā
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ADJIL piemērošana

• Ja ADJIL nav jāpiemēro dēļ kāda no izņēmumiem, kas nav PIL
vai SPSIL, pasūtītājam nav pienākums piemērot PIL vai SPSIL

(ADJIL 3.panta (5))

• Jaukta līguma priekšmeta gadījumā –

ja to objektīvi nav iespējams atdalīt un par katru daļu noslēgt
atsevišķu līgumu –

priekšroka ADJIL piemērošanai (ADJIL 3.panta (3)) vai
nepiemērošanai vispār (ADJIL 3.panta (4))
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IEPIRKUMA PROCEDŪRU/ IEPIRKUMU VEIDI

LĪGUMCENU ROBEŽAS
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Iepirkuma procedūru/ 
iepirkumu veidi

• Iepirkuma procedūras:

- Slēgts konkurss

- Sarunu procedūra, publicējot paziņojumu par līgumu

- Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu

- Konkursa dialogs

• «Mazais iepirkums» (ADJIL 6.panta (9) un (10))

Arī «mazais» 2.pielikuma iepirkums!

• ADJIL 2.pielikuma iepirkums (ADJIL 6.panta (7))
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Līgumcenu robežas

• Pasūtītājam, kas ir PIL subjekts

«Mazais iepirkums»:

10 000 – 41 999 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena)

20 000 – 169 999 euro (būvdarbu līgumu līgumcena)

• ADJIL 6.panta (7) ADJIL 2.pielikuma iepirkumiem no 42 000 euro
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Līgumcenu robežas

• Pasūtītājam, kas ir PIL subjekts

Iepirkuma procedūras:

42 000 euro – (piegādes vai pakalpojumu līgumu gadījumā)

170 000 euro – (būvdarbu līgumu gadījumā)

Publikācija ESOV (un ADJIL piemērošana SPSIL subjektiem):

443 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumu gadījumā) un no

5 548 000 euro (būvdarbu līgumu gadījumā)
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ATŠĶIRĪBAS REGULĒJUMĀ
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ADJIL atšķirība no PIL

• Būtiskākās atšķirības:

- Iepirkuma komisijas izveide (vismaz 3 locekļi)

- Nav iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja jēdziena

- Nav jāpublicē iepirkumu plāni

- Nav obligāta pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšana EIS
(ADJIL 39.panta (7))

- «Mazo iepirkumu» un 2.pielikuma iepirkumu veikšanas kārtība
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ADJIL atšķirība no PIL

• Būtiskākās atšķirības:

- Nav obligāti jānodrošina tieša un brīva pieeja iepirkuma
procedūras dokumentiem (ja nenodrošina, nav iespējas saīsināt
piedāvājumu iesniegšanas termiņus par 5 dienām)

- Piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņi
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ADJIL atšķirība no PIL

• Būtiskākās atšķirības:

- Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

• finanšu apgrozījums vai, ja nepieciešams, finanšu apgrozījums,
kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, bet ne vairāk kā par 3
iepriekšējiem finanšu gadiem

- Tehniskās un profesionālās spējas:

• gan būvdarbu, gan piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā
piegādātāja spējas apliecināmas ar informāciju par pieredzi 5
iepriekšējos gados

• var tikt prasīti pierādījumi par spēju nodrošināt aizsargājamas
informācijas aizsardzību
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ADJIL atšķirība no PIL

• Būtiskākās atšķirības:

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

- Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs (ne lielāks par 5 %)

- Nav jāpublicē iepirkuma procedūras ziņojums
(izsniedzams 2 darbdienu laikā)

- Iepirkuma komisijas protokoli izsniedzami Informācijas
atklātības likumā noteiktajā termiņā

- Kandidātu un pretendentu informēšana par rezultātiem
5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
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ADJIL atšķirība no PIL

• Būtiskākās atšķirības:

- Konfidencialitāte (ADJIL 10.pants), Informācijas aizsardzība
(ADJIL 21.pants), līguma izpildes drošība (ADJIL 22.pants)

- Papildu izslēgšanas noteikumi

- Apakšuzņēmuma līgumi
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ADJIL atšķirība no PIL

• Būtiskākās atšķirības:

- Iepirkuma līguma grozījumu regulējums

- Vispārīgās vienošanās termiņš (līdz 7 gadiem, izņēmuma
gadījumā var uz ilgāku laiku)

- Nogaidīšanas termiņš – nav nosacījuma par termiņa
pagarināšanu, ja nogaidīšanas termiņš iestājas brīvdienās vai
svētku dienā (PIL 60.panta (8))!?

• AT lēmums lietā SKA-862/2010, APL 43.panta (2)

- Nav maksājams depozīts par iesnieguma iesniegšanu
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ADJIL atšķirība no PIL

«Mazo» un 2.pielikuma iepirkumu veikšanas kārtība
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ADJIL 6.panta (9) – «Mazais 
iepirkums»

• Iepirkuma komisija

• Tehniskās specifikācijas

• Informācija par iepirkumu un 
piedāvājumu iesniegšanas termiņu 
pasūtītāja tīmekļvietnē

• Dokumentē norisi, sagatavojams 
iepirkuma procedūras ziņojums

• Informēšana par rezultātiem

• Iepirkuma līguma noslēgšana/ var 
slēgt vispārīgo vienošanos

• Līguma grozījumi

• Pārsūdzība tiesā

ADJIL 6.panta (7) – 2.pielikuma 
iepirkums

• Iepirkuma komisija

• Tehniskās specifikācijas

• Informācija par iepirkumu un 
piedāvājumu iesniegšanas termiņu 
pasūtītāja tīmekļvietnē

• Dokumentē norisi, sagatavojams 
iepirkuma procedūras ziņojums

• Informēšana par rezultātiem/publikācija 
IUB PVS

• Nogaidīšanas termiņš

• Iepirkuma līguma noslēgšana/ var slēgt 
vispārīgo vienošanos

• Līguma grozījumi

• Pārsūdzība IUB



INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

KONFIDENCIALITĀTE

LĪGUMA IZPILDES DROŠĪBA
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Informācijas aizsardzība

• ADJIL 10.panta (1)

Pasūtītāja tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas
aizsardzībai, kuru tas nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām
specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā

Šos nosacījumus pasūtītājs ir tiesīgs attiecināt arī uz
piegādātāju apakšuzņēmējiem

• ADJIL 21.pants /ADJIL 15.panta (1) 10. punkts un (6), (7),
(8) – piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas
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Informācijas aizsardzība

ADJIL 21.pants 15.panta (1) 10. punkts

Ja piegādātājam jāievēro noteikumus par informācijas aizsardzību
pieteikuma/piedāvājuma sagatavošanā vai līguma izpildē, pasūtītājam:

1) jānorāda visus tos iepirkuma līguma elementus, kas saistīti ar
aizsargājamu informāciju

2) jānorāda katra šā elementa aizsardzības līmenis:

– informācija dienesta vajadzībām

• konfidenciāla informācija

• slepena informācija informācija, kas ir valsts noslēpums

• sevišķi slepena informācija

3) norāda visas prasības šādas informācijas aizsardzībai saskaņā ar
normatīvajiem aktiem
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Informācijas aizsardzība

ADJIL 21.pants 15.panta (1) 10. punkts

Prasības informācijas aizsardzībai attiecas uz:

• Ikvienu kandidātu vai pretendentu

• Apakšuzņēmējiem (ciktāl prasības ir saistītas ar izpildei
nododamo iepirkuma līguma daļu)
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Informācijas aizsardzība

ADJIL 21.pants 15.panta (1) 10. punkts

Pasūtītājs norāda iesniedzamos dokumentus:

1) Apliecinājums par informācijas aizsardzības nodrošināšanu
iepirkuma līguma darbības laikā un pēc tā beigām saskaņā ar
pasūtītāja norādītajām prasībām

2) Apliecinājumu, ka līguma izpildē piegādātājs minēto
apliecinājumu iesniegs par katru apakšuzņēmēju, kas nav norādīts
piedāvājumā, bet tiks iesaistīts iepirkuma līguma izpildē
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Informācijas aizsardzība

ADJIL 21.pants 15.panta (1) 10. punkts un (6), (7), (8)

3)

Ārvalsts piegādātāja spēju apliecināšana?

36

Informācijas dienesta 
vajadzībām aizsardzības 

nodrošināšanai:

Apraksts par konkrētiem 
pasākumiem

Valsts noslēpuma aizsardzības 
gadījumā:

• atbilstošas kategorijas 
industriālās drošības 
sertifikāta (juridiskajai 
personai) 

• speciālās atļaujas pieejai 
valsts noslēpumam (fiziskajai 
personai) kopija



Informācijas aizsardzība

ADJIL 21.pants 15.panta (1) 10. punkts un (6), (7), (8)

• Ārvalsts piegādātājs iesniedz apliecinājumu

Pasūtītājs lūdz SAB sniegt apliecinājumu, ka ir saņemts sertifikāts
vai atļauja, kas atzīstama par derīgu izmantošanai Latvijas
Republikā

• Pasūtītājs var lūgt SAB, ja nepieciešams, sadarbībā ar ārvalsts
kompetento institūciju (drošības iestādi) pārbaudīt līguma
izpildei nepieciešamās piegādātāja telpas un iekārtas,
ražošanas un administratīvās procedūras, informācijas aprites
kārtību, kā arī ziņas par piegādātāja personālu

37



Informācijas aizsardzība

ADJIL 21.pants 15.panta (1) 10. punkts un (6), (7), (8)

• Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma,
ja izraudzītais pretendenta nespēj izpildīt prasības
informācijas aizsardzībai

• Izraudzītā pretendenta apakšuzņēmēja nespēja izpildīt
prasības informācijas aizsardzībai ir pamats uzdot izraudzītajam
pretendentam aizstāt apakšuzņēmēju (kārtība ADJIL 57.pantā)
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Konfidenciāla informācija

ADJIL 10.panta (2) un (3)

• ADJIL regulē komercnoslēpuma aizsardzību

• Nav vispārpieejama informācija:

- pieteikums

- piedāvājums

- dokumenti, ar kuriem piegādātājs papildina vai izskaidro
pieteikumā vai piedāvājumā ietverto informāciju
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Līguma izpildes drošība

ADJIL 22.pants (Direktīvas 23.pants)

• Līguma drošība = būvdarbu, piegādes un pakalpojumu
nodrošināšana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, arī krīzes
situācijās, atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām

• Pasūtītājs paziņojumā par līgumu nosaka iesniedzamos
dokumentus:

- informācija par preču un pakalpojumu izmantošanas un nodošanas

ierobežojumiem; dokumenti, kas apliecina piegādātāja spēju saņemt

stratēģiskas nozīmes preču licenci; apliecinājums, ka būvdarbi, piegādes

vai pakalpojumi tiks nodrošināti tādā apjomā, kādi pasūtītājam var būt

nepieciešami krīzes gadījumā u.c.
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Līguma izpildes drošība

ADJIL 22.pants

Direktīvas preambulas 44.apsvērums

Piegādes drošība var būt saistīta ar ļoti dažādām prasībām, tostarp,
piemēram, meitasuzņēmumu un mātesuzņēmuma iekšējiem noteikumiem
attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, vai ar kritisko pakalpojumu
nodrošināšanu, uzturēšanas un remonta jaudām, lai nodrošinātu iegādātā
aprīkojuma uzturēšanu visā tā aprites ciklā

ADJIL 22.pantā uzskaitītie dokumenti nav izsmeļoši
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IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI
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Izslēgšanas nosacījumi

ADJIL 44.pants

• Papildu izslēgšanas nosacījumi (atšķirībā no PIL)

• Pārbauda kandidātu vai pretendentu un personu, uz kuras
iespējām balstās

- Personālsabiedrības biedru?? – ir jāpārbauda

- Apakšuzņēmēju?? – nepārbauda

• Paredzēta pārbaude EIS (izņemot ADJIL 44.panta (1) 2. un
3.punktu)

• Pārejas noteikums
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Izslēgšanas nosacījumi

ADJIL Pārejas noteikumu 11.punkts

Regulēti divi gadījumi, kad normām ir tūlītējs spēks uz jau iesāktām
darbībām

Iepirkuma procedūra ir izsludināta līdz 30.11.2017. –

• piemēro visus vecos izslēgšanas nosacījumus, izņemot vecā ADJIL 44. panta (1)
7.punktu, tā vietā jāpārbauda jaunā ADJIL 44.panta (1) 7.punkts

• Pārbaude gan par jauno (konkurences pārkāpumu), gan vecajiem izslēgšanas
gadījumiem ir veicama EIS
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Izslēgšanas noteikumu 
pārbaude EIS

Neatkarīgi no iepirkuma 
procedūras izsludināšanas –
pirms vai pēc 01.12.2017.

Izslēgšanas noteikumu par 
konkurences tiesību 

pārkāpumiem 
pārbauda 01.12.2017.redakcijā

Pretendentiem labvēlīgāks 
regulējums/ ja vien nav izslēgs 

pirms 01.12.2017.



Izslēgšanas nosacījumi

ADJIL 44.panta (1) 1.punkta d) un e) apakšpunkts –

Kandidātu vai pretendentu izslēdz, ja tas atzīts par vainīgu:

d) dalība tādā personu grupā, kurā apvienojušās trīs vai vairāk personas, lai kopīgi
izdarītu noziedzīgus nodarījumus mantkārīgā nolūkā, vai līdzdalība šādas personu
grupas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, ja par šādas personu grupas izdarītiem
noziedzīgiem nodarījumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne
mazāku par četriem gadiem

e) radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību,
sprāgstvielu, ieroču vai munīcijas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai
jebkādā nelikumīgā veidā
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Izslēgšanas nosacījumi

ADJIL 44.panta (1) 1.punkta d) un e) apakšpunkts –

• NB! Pagaidām (uz 23.03.2018.) ziņas EIS nav iespējams saņemt

(nav izstrādāts klasifikators)

• FM skaidrojums – pasūtītājs pieprasa iesniegt apliecinājumu, ka
kandidāts vai pretendents neatbilst izslēgšanas nosacījumiem
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Izslēgšanas nosacījumi

ADJIL 44.panta (1) 2.punkts

• Piemērojams, ja iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar
nacionālās drošības nodrošināšanu

Kandidātu vai pretendentu izslēdz, ja

2) pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka
iepirkuma līguma noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var
radīt draudus nacionālajai drošībai

ADJIL 44.panta (7) pieprasa atzinumu SAB Nacionālajai drošības
iestādei
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Izslēgšanas nosacījumi

ADJIL 44.panta (1) 3.punkts

Kandidātu vai pretendentu izslēdz, ja:

• Izpildot iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, nav ievēroti pienākumi,
kas iepirkuma līgumā noteikti par informācijas aizsardzību un līguma
izpildes drošību

vai

• Nav izpildīts iepriekš noslēgts iepirkuma līgums aizsardzības un
drošības jomā, un pasūtītājs, kas ir bijis attiecīgā līguma puse,
piegādātāja pieļauto iepirkuma līguma pārkāpumu dēļ saskaņā ar
noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem ir vienpusēji atkāpies no
līguma

(jāievēro ADJIL 44.panta (1) 3.punkta a) un b))
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Izslēgšanas nosacījumi

ADJIL 44.panta (1) 3.punkts

Pārbaudes kārtība = pasūtītāja paša informācija saistībā ar tā
veiktajiem iepirkumiem + informācija no citiem pasūtītājiem
(ADJIL 44.panta (10))
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Izslēgšanas nosacījumi

ADJIL 44.panta (12)

Paredzēta piegādātāju «pašattīrīšanās»

Ja visi kandidāti vai pretendenti jāizslēdz,

pasūtītājs var nepiemērot ADJIL 44.panta (1) 3., 4., 5. un
7.punktā minētos izslēgšanas noteikumus, ja:

• kandidāti vai pretendenti var pierādīt, ka ir veikuši darbības,
lai novērstu pieļauto pārkāpumu sekas un nepieļautu
pārkāpumu atkārtošanos

• Atbilstošs pierādījums = piemēram, to personu nomaiņu,
kurām ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai
lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo
kandidātu vai pretendentu
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APAKŠUZŅĒMĒJI

APAKŠUZŅĒMUMA LĪGUMI
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Apakšuzņēmēji

ADJIL 23.panta (2)

Ja nepieciešams, pasūtītājs

var noteikt, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma
daļas, kuras nodos izpildei

• nesaistītiem apakšuzņēmējiem,

• visus paredzamos nesaistītos apakšuzņēmējus,

• šo apakšuzņēmuma līgumu priekšmetu,

• kā arī pienākumu līguma izpildes laikā pasūtītājam paziņot
jebkādas izmaiņas attiecībā uz nesaistītiem apakšuzņēmējiem

Nesaistīts apakšuzņēmējs - neietilpst vienā koncernā ar pretendentu
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Apakšuzņēmuma līgumi

ADJIL 23.pants un IX nodaļa (ADJIL 58. - 60.pants)

Princips – apakšuzņēmējus izvēlas piegādātājs

Bet

Pasūtītājs var noteikt prasības apakšuzņēmuma līgumu
noslēgšanai ar apakšuzņēmējiem (pasūtītājs var iejaukties izvēlē)

• Regulējuma mērķis – iesaistīt militārās ražošanas industrijā
MVU (netieši – arī vietējos piegādātājus)

• Nodrošināt, ka MVU iesaiste notiek bez diskriminācijas un
atklāti

Apakšuzņēmēju izvēle neietekmē iepirkuma procedūrā izraudzītā
pretendenta atbildību par līguma izpildi!
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Apakšuzņēmuma līgumi

Direktīvas preambulas 40.apsvērums

Iespējamos apakšuzņēmējus nedrīkstētu diskriminēt pēc
valstspiederības

Aizsardzības un drošības kontekstā var būt lietderīgi, ja
līgumslēdzējas iestādes/subjekti uzdod izraudzītajam
pretendentam sarīkot pārredzamu un nediskriminējošu konkursu
apakšuzņēmuma līgumu piešķiršanai trešo personu pārstāvjiem
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Apakšuzņēmuma līgumi

Pasūtītājam ir tiesības iejaukties apakšuzņēmēju izvēlē šādā
veidā:

• noteikt pienākumu iepirkuma procedūrā izraudzītajam
pretendentam piemērot atklātu procedūru apakšuzņēmēju
izvēlei attiecībā uz visiem vai daļu apakšuzņēmuma līgumu, ko
pretendents piedāvājumā paredzējis noslēgt ar
nesaistītajiem apakšuzņēmējiem

• var noteikt pienākumu, ka iepirkuma procedūrā izraudzītajam
pretendentam daļa līguma apjoma jānodod izpildei
nesaistītiem apakšuzņēmējiem

Pasūtītājam jānosaka minimālais nododamais līguma apjomu - maksimālā
robeža nepārsniedz 30 % no līguma kopējās līgumcenas

Pretendents var nodot lielāku apjomu

55



Apakšuzņēmuma līgumi

Apakšuzņēmēju izvēle, piemērojot IX nodaļas noteikumus:

• ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir pasūtītājs –
piemēro iepirkuma procedūras

• ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nav pasūtītājs
– piemēro ADJIL 60.pantā noteikto kārtību
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Apakšuzņēmuma līgumi

ADJIL 60.panta kārtība piemērojama, ja attiecīgu pienākumu
noteicis pasūtītājs un

• apakšuzņēmuma līguma līgumcena vienāda ar MK noteiktajām
līgumcenu robežām vai lielāka (ja mazāka – piešķir tieši)

• apakšuzņēmuma līgums neatbilst sarunu procedūras bez
publikācijas piemērošanas noteikumiem

• nav saņemta pasūtītāja atļauja šo kārtību nepiemērot (atļauju
var dot, ja kārtība piemērota, bet nav neviena atbilstoša
apakšuzņēmēja)
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Apakšuzņēmuma līgumi

ADJIL 59.pants – nosakāmās prasības:

• Pasūtītāja noteiktās prasības (kas attiecināmas)

• Citas nediskriminējošas, objektīvas un samērīgas prasības.
Prasībām jābūt saistītām ar apakšuzņēmuma līguma
priekšmetu

• Kritēriji, saskaņā ar kuriem no atbilstošajiem apakšuzņēmējiem
izvēlēsies vienu vai vairākus, ar ko noslēgt apakšuzņēmuma
līgumu

Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta paša noteiktās
prasības un kritēriji var būt jāsaskaņo ar pasūtītāju, ja tas to ir
paredzējis
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Apakšuzņēmuma līgumi

ADJIL 60.pants

• Paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu

(praksē uz 23.03.2018. nav neviena šāda paziņojuma)

(tajā noteiktas prasības un kritēriji apakšuzņēmēju izvēlei +
piedāvājumu iesniegšanas termiņš + tehniskās specifikācijas + citi
noteikumi)

• Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa izvērtē piedāvājumus
un pieņem lēmumu

59



Apakšuzņēmuma līgumi

ADJIL 60.pants

• Ja pasūtītājs paredzējis – lēmums jāsaskaņo ar pasūtītāju

Pasūtītājs var noraidīt izvēlēto apakšuzņēmēju, ja tam ir
pamatojums atbilstoši prasībām, kas noteiktas piegādātājiem
iepirkuma procedūrā

• Apakšuzņēmuma līguma noslēgšana. Var slēgt arī vispārīgo
vienošanos, kuras termiņš nepārsniedz 7 gadus (izņēmuma
gadījumā var uz ilgāku laiku)
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LĪGUMA GROZĪJUMI
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Līguma grozījumi

ADJIL 56.pants

Līguma grozīšana atļauta:

• konkrētos līgumā paredzētajos gadījumos

• šajā likumā paredzētajos gadījumos
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Līguma grozījumi

ADJIL 56.pants

Likumā paredzētie līguma grozīšanas gadījumi:

• sarunu procedūras, nepublicējot paziņojumu par līgumu,
piemērošanas gadījumi

• normatīvo aktu būtisku neparedzamu izmaiņu gadījumi, kas
ietekmē līguma izpildi:

- izmaiņām jāiestājas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām

- izmaiņām jābūt nenovēršamām un neatkarīgām no līdzēju
gribas un kontroles
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Paldies par uzmanību!


