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PIL regulējuma izmaiņas

Jaunais Publisko iepirkumu likums: 

 pieņemts 2016.gada 15.decembrī

 spēkā no 2017.gada 1.marta

 paredz MK noteikumu izstrādi:

• procedūru norises noteikumi, kuros tiks noteikti arī
pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņi, paziņojumu
satura noteikumi, līgumcenu robežvērtību noteikumi, zaļā
publiskā iepirkuma noteikumi, depozīta samaksas un
atmaksas noteikumi u.c.
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Pārejas noteikumi

 Ja iepirkums vai iepirkuma procedūra izsludināta

vai

lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanu (attiecībā
uz tādu iepirkumu, kas nav jāizsludina) pieņemts

pirms 2017.gada 1.marta,

• tā pabeidzama, tajā skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā
ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā iepirkuma vai iepirkuma
procedūras uzsākšanas/izsludināšanas dienā!

4



Pārejas noteikumi

NB! Neatkarīgi no iepirkuma vai iepirkuma procedūras
uzsākšanas/izsludināšanas dienas

no 2017.gada 1.marta piemērojams šāds jaunā PIL regulējums:

• PIL 28. panta otrā daļa – nosacījums grozījumu gadījumā publicēt paziņojumu par

izmaiņām vai papildu informāciju

• 29. pants – nosacījums publicēt paziņojumu par rezultātiem

• 30. panta pirmā daļa – brīvprātīgais paziņojums par rezultātiem

• 31.panta otrā daļa – paziņojums par metu konkursa rezultātiem

 Noslēgtās vispārīgās vienošanās administrējamas saskaņā ar tā likuma
noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma
procedūras izsludināšanas dienā, kā rezultātā tika noslēgta vispārīgā
vienošanās
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PIL struktūra

3.pants – PIL piemērošanas izņēmumi

4.pants – In-house regulējums

5.pants – PIL procedūru piemērošanas 
izņēmumi

8.pants – Iepirkuma procedūru veidi un 

sarunu procedūras

9.pants – «mazie iepirkumi»

10.pants – 2.pielikuma pakalpojumi

11.pants – līgumcenas noteikumi

17.pants – centralizētie iepirkumi

18.pants – informēšana par plānotajiem 
iepirkumiem

19.pants – Zaļais publiskais iepirkums

20.pants – tehniskās specifikācijas 

24.pants – iepirkuma komisija

29.pants – rezultātu paziņojums IUB

34.pants – paziņojumu publicēšana

36.pants – papildu informācija

39.pants – elektroniskā piedāvājumu 
iesniegšana

41.pants – kandidātu, pretendentu atlase

42.pants – izslēgšanas noteikumi

43.pants – uzticamības nodrošināšana
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PIL struktūra

45.pants – saimnieciskais, finansiālais 
stāvoklis

46.pants – tehniskās, profesionālās spējas

49.pants – ESPD

50.pants – Piedāvājuma, saistību 
nodrošinājumi 

51.pants – Piedāvājumu izvērtēšanas 
kritēriji

52.pants – aprites cikla izmaksas

53.pants – nepamatoti lēts piedāvājums

54.pants – autotransporta noteikumi

55.pants – energoefektivitātes noteikumi

56.pants – vispārīgā vienošanās

58.pants – elektroniskās izsoles

59.pants – elektroniskie katalogi

60.pants – iepirkuma līgums

61.pants – iepirkuma līguma grozīšana

63.pants – apakšuzņēmēji

68.pants – iesniegumu iesniegšana

70.pants – depozīts
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PIL «izņēmumi»
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PIL 3.pants
likuma 

piemērošanas 
izņēmumi, 

neatkarīgi no 
līgumcenas

PIL 5.pants
Likums nav 

jāpiemēro līdz 
135 000 euro/ 
5 225 000 euro

2.pielikuma 
iepirkumiem

Tiesības 
nepiemērot 

9.pantu vispār  
(līdz 42 000 euro)

Pārtikas 
iepirkumiem 

tiesības 
nepiemērot 

«mazo» 
iepirkumu, ja 

ievēro zaļā 
iepirkuma 
prasības



PIL «izņēmumi»

Nosaka PIL 10.panta (2) un (3) daļa
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Tiesības nepiemērot 
PIL 2.pielikuma 

sadaļas «Veselības, 
sociālie un saistītie 
pakalpojumi» līdz 

750 000 euro

Tiesības nepiemērot 
PIL mācību vai 

studiju prakšu vai 
darba vidē balstītu 

mācību 
nodrošināšanas 

pakalpojumu 
līgumiem līdz 
750 000 euro



PIL 3.pants

PIL piemērošanas izņēmumi (papildus līdzšinējiem):
 Notariāli apliecinātu dokumentu pakalpojumu iegādei

 Tiesas iniciētiem juridiskajiem pakalpojumiem

 Juridiskajiem pakalpojumiem valsts varas īstenošanai

 Aizņēmumiem

 Civilās aizsardzības, civilās drošības un katastrofu novēršanas
pakalpojumiem ar noteiktiem CPV kodiem, jo tos sniedz biedrības,
nodibinājumi vai apvienības atsevišķu

 Sabiedriskā transporta pakalpojumiem pa dzelzceļu

 Iepirkumiem, kas ir izņēmums SPSIL nepiemērošanai

 Universāla pasta pakalpojuma sniedzēja iepirkumiem

 Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar starptautisku
nolīgumu, kas saistīts ar karaspēka izvietošanu

 Ja PIL piemērošana var būtiski kaitēt valsts drošībai

 Ja MK līgumu atzinis par valsts noslēpumu
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PIL 5.pants

PIL noteiktie (papildus līdzšinējiem) iepirkuma procedūru
piemērošanas izņēmumi līdz 135 000 euro/5 225 000 euro:

 Speciālistu un ekspertu pakalpojumiem izmeklēšanas darbiem
kriminālprocesa ietvaros

 Piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem VAS «Valsts nekustamo
īpašumu» pārvaldītajiem objektiem ārvalstīs

 Ceļojumu aģentūru pakalpojumiem (CPV: 63510000-7)

 Pilsoniskās apziņas stiprināšanas pasākumiem

 Ekspertu pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas vai licencēšanas
komisijā

 Mākslinieciskajiem pakalpojumiem (CPV: 92312200-3 un 92310000-7)

 Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Administrācijas un Ārlietu ministrijas
organizēto darba vizīšu un citu valstiskas nozīmes starptautisku pasākumu
nodrošināšanu (CPV: 55300000-3, 55100000-1 un 60170000-0)
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PIL 4.pants

Pasūtītāju savstarpēji iepirkumu līgumi

In house izņēmums paplašināts

 kontrolētā persona piešķir līguma slēgšanas tiesības

 kontrolējošajai personai

citai personai, kura atrodas kontrolējošās personas kontrolē

 Galvenais, lai izpildās šie trīs nosacījumi:

1) atrodas pasūtītāja kontrolē (tiesības ietekmēt darbības stratēģiskos mērķus un
lēmumus);

2) vairāk kā 80% no darbības veido pasūtītāja vai citu pasūtītāja kontrolētu personu
uzdevumu izpilde;

3) nav privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu, kas neietver tiesības ietekmēt un
kontrolēt lēmumus un izšķiroši ietekmēt.
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PIL 9.pants

«Mazo» iepirkumu regulējums

Piegādes un pakalpojumu līgumi: (līdz 42 000 euro)

Būvdarbu līgumi: (līdz 170 000 euro)

Līdz 28.02.2017.

No 4 000 EURO

Sākot ar 01.03.2017.

No 10 000 EURO

Līdz 28.02.2017.

No 14 000 EURO

Sākot ar 01.03.2017.

No 20 000 EURO
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PIL 9.pants

«Mazo» iepirkumu regulējums – prasību noteikšana:
 Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 24., 25., 26.pantu

 Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu saskaņā ar PIL 20., 21.
un 22. pantu

 Prasības attiecībā uz pretendentu saskaņā ar PIL 13., 44., 45. un
46. panta regulējumu

 Prasības pretendentu atlasei saskaņā ar PIL 41. panta regulējumu
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PIL 9.pants

«Mazo» iepirkumu regulējums – prasību noteikšana:
 Prasības attiecībā uz piedāvājuma un saistību izpildes

nodrošinājumu saskaņā ar PIL 50. panta regulējums

 Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji saskaņā ar PIL 19. un 51.pantu

 Līgums tiek slēgts saskaņā ar PIL 60. panta pirmās, otrās, trešās,
ceturtās un piektās daļas regulējumu

 Iepirkuma dokumentēšana, dokumentu izsniegšana un glabāšana
veicama PIL 40. panta pirmās, trešās, ceturtās un piektās daļas
kārtībā
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PIL 9.pants

Mazo iepirkumu regulējums – publicēšana un informācijas
apmaiņa (sestā daļa):

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par 10 dienām
(neskaitot svētku dienas)

 Ja tiek laikus pieprasīta papildu informācija, pasūtītājs to sniedz
trīs darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
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PIL 9.pants

Mazo iepirkumu regulējums – izslēgšanas noteikumi (astotā
daļa):

 Pasludināta pretendenta maksātnespēja, apturēta tā saimnieciskā
darbība vai tas tiek likvidēts

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā

vai

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendenta nodokļu parādu apjoms
pārsniedz 150 euro

 Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs, iepirkuma
komisijas loceklis vai eksperts saistīts ar pretendentu 25. panta
pirmās un otrās daļas izpratnē

 Attiecina arī uz personu, uz kuras iespējām balstās
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PIL 9.pants

Mazo iepirkumu regulējums – atvieglotais regulējums (21.daļa):
 Nav jāveic publikācija, nolikuma ievietošana pircēja profilā; nav jāveic 

izslēgšanas nosacījumu pārbaude 

Iepirkums atbilst 8. panta septītās un astotās daļas - sarunu procedūras -
nosacījumiem

 Iepriekš veikts iepirkums 9. panta kārtībā un iesniegti prasībām
neatbilstoši piedāvājumi

 Iepriekš veikts iepirkums 9. panta kārtībā un tajā nav iesniegti
piedāvājumi

 Tiek veikts iepirkums par zvērināta revidenta sniegtajiem revīzijas
pakalpojumiem par gada pārskata revīzijām
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PIL 9.pants

Mazo iepirkumu regulējums – informācijas par līgumu un līguma 
teksta publicēšana (17.,18.daļa):

 Informācija par noslēgto iepirkuma līgumu IUB publikāciju vadības
sistēmā jāpublicē 10 darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma
noslēgšanas

 Iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksts pasūtītājam savā pircēja
profilā jāievieto 10 darbdienu laikā pēc līguma vai grozījumu
spēkā stāšanās dienas
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PIL 10.pants

PIL 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi
 (1) Ja PIL 2.pielikumā minēta pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena

ir 42 000 euro vai lielāka, pasūtītājs var nepiemērot iepirkuma
procedūras, bet pasūtītājam ir jāievēro:

• vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju (PIL 13.pants)

• Informācijas aizsardzība (PIL 14.pants)

• Nosacījumi attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu, tehnisko specifikāciju
sagatavošanu, marķējumi, testēšanas pārskati (PIL 19., 20., 21. un
22.pants)

• Nosacījumi attiecībā uz iepirkuma komisiju (PIL III nodaļa)

• nosacījums grozījumu gadījumā publicēt paziņojumu par izmaiņām vai
papildu informāciju (PIL 28.panta (2))
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PIL 10.pants

PIL 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi
 (2) Ja PIL 2.pielikumā minēta pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena

ir 42 000 euro vai lielāka, pasūtītājs var nepiemērot iepirkuma
procedūras, bet pasūtītājam ir jāievēro:

• 32.pants – «Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašajiem
pakalpojumiem»

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nosakāms ne īsāku par 5 darbdienām
no dienas, kad paziņojums publicēts IUB tīmekļvietnē

 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas publicējams paziņojums «par
rezultātiem»

 ! Tiesības nepublicēt sākotnējo paziņojumu, ja tas nav objektīvi
iespējams
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PIL 10.pants

PIL 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi
 (3) Ja PIL 2.pielikumā minēta pakalpojuma līguma paredzamā

līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka, pasūtītājs var nepiemērot
iepirkuma procedūras, bet pasūtītājam ir jāievēro:

• 33.pants – jāpublicē paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

• Savā pircēja profilā jānodrošina piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem,
papildu informācijas nosūtīšana piegādātājiem (PIL 36.panta (1) un (3))

• Informēšana par rezultātiem noteiktā kārtībā, informācijas apmaiņa,
elektroniska piedāvājumu saņemšana (PIL 37., 38. un 39.pants)

• Iepirkuma dokumentēšana (PIL 40.panta (1), (3) un (4))

• PIL noteiktie iepirkuma līguma un tā grozīšanas noteikumi (PIL 60. un
61.pants)
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PIL 8.pants

 Iepirkuma procedūras

 Atklāts konkurss

 Slēgts konkurss

 Konkursa procedūra ar sarunām

 Konkursa dialogs

 Inovācijas partnerības procedūra

 Sarunu procedūra

NB! Iepirkuma procedūru un metu konkursu norise, ciktāl to 
neregulē PIL, noteikta Ministru kabineta noteikumos
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PIL 8.pants

 Metu konkurss

Tiesības rīkot, ja paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka.

Metu konkursu rīko kā

(1) iepirkuma procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā tiek piešķirtas publiska
pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības, vai

(2) kā atsevišķu konkursu, kurā paredzētas godalgas vai maksājumi
dalībniekiem.

Metu konkursa norises kārtību nosaka Ministru kabinets
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Terminu skaidrojums

 PIL 1.panta 15.punkts

konkursa procedūra ar sarunām — visi ieinteresētie piegādātāji var
pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie
kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina, kuru piemēro, kad nav iespējams
iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu atklātā vai slēgtā
konkursā, un kuras mērķis ir dot pretendentiem iespēju sarunu laikā
uzlabot piedāvājumu saturu atbilstoši pasūtītāja vajadzībām;

 PIL 1.panta 12.punkts

inovācijas partnerības procedūra — visi ieinteresētie piegādātāji var
pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie
kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina, un kuru piemēro, lai izveidotu
ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna inovatīva produkta,
pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei;
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PIL 8.pants

 Konkursa procedūru ar sarunām un konkursa dialoga
piemērošana

 Pasūtītāja vajadzības nevar apmierināt, nepielāgojot jau tirgū
pieejamus risinājumus

 Iepirkuma līgums ietver projektēšanu vai inovatīvus risinājumus

 Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nevar piešķirt bez
iepriekšējām sarunām īpašu apstākļu dēļ

 Pasūtītājs nevar pietiekami precīzi sagatavot tehniskās
specifikācijas

 Atklātā vai slēgtā konkursā iesniegti prasībām neatbilstoši
piedāvājumi, tie pārsniedz paredzamo līgumcenu, atzīti par
nepamatoti lētiem, iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām vai pretendenti neatbilst kvalifikācijas prasībām
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PIL 8.pants

 Sarunu procedūras piemērošana
 Atklātā vai slēgtā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti

neatbilstoši piedāvājumi

 Būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus var nodrošināt tikai
konkrēts piegādātājs, ja:

• tiek radīts vai iegādāts unikāls mākslas darbs vai
māksliniecisks izpildījums

• Nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ

• Jāievēro izņēmuma tiesību aizsardzība

 Pastāv ārkārtas apstākļi

 Preces ir īpaši izgatavotas izpētei un izmēģinājumiem
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PIL 8.pants

Sarunu procedūras piemērošana
 Pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā

piegādātāja

 Pērk preces, kuras tiek kotētas un pirktas preču biržā

 Var iegādāties preces vai pakalpojumus no saimniecisko darbību
beiguša piegādātāja, likvidatora vai administratora

 Slēdz līgumu ar metu konkursa uzvarētāju vai kādu no
uzvarētājiem

 Priekšmets ir atkārtota iepriekš noslēgtā iepirkuma līgumā
paredzētu būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana, kas tiek
uzticēta šā līguma izpildītājam

! NB vairs nav nepieciešama sarunu saskaņošana ar IUB
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PIL 17.pants

Centralizētie iepirkumi (EIS)
 Obligātais pienākums pirkt preces un pakalpojumus EIS vai centralizēti:

• tiešās pārvaldes iestādēm no 1000 euro

• Pašvaldībām un pašvaldību iestādēm no 10 000 euro

 Var nepirkt EIS vai centralizēti, ja:

• Prece EIS vai centralizēti nevar iegādāties

• Var nodrošināt preces iegādi par zemāku cenu

 Ministru kabinets nosaka tās preču un pakalpojumu grupas, attiecībā uz
kurām ir obligāts centralizēts iepirkums, kā arī centralizētās iepirkumu
institūcijas
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PIL 17.pants

Kopīgais iepirkums
 pasūtītāji no vairākām ES dalībvalstīm var kopīgi rīkot iepirkumu

• piemērojamo regulējumu nosaka savstarpējs līgums

• ja izveido kopīgu starptautisku subjektu, pasūtītāji vienojas, vai 
piemēros:

 izveidotā subjekta juridiskās adreses valsts noteikumus vai

 subjekta darbības valsts noteikumi

 neregulārs kopējais iepirkums starp Latvijas pasūtītājiem

30



PIL 18.pants

Informēšana par plānotajiem iepirkumiem
 Pasūtītājs mēneša laikā pēc gadskārtējā budžeta apstiprināšanas publicē

informāciju par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām

• Piemērojams tikai no 2017.gada 1.jūnija!

 Pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem
(apspriede dokumentējama)

• Par apspriedi jāpaziņo pasūtītāja tīmekļvietnē

 Pasūtītājs var saņemt konsultācijas no neatkarīgiem ekspertiem vai
iestādēm, vai piegādātājiem
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PIL 19.pants

Zaļais publiskais iepirkums
 Pasūtītājs pēc iespējas dod priekšroku tādām

(1) tehnisko specifikāciju prasībām,

(2) piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un

(3) iepirkuma līguma izpildes noteikumiem,

kas nodrošina iepirkuma atbilstību zaļā publiskā iepirkuma principiem,
ievērojot samērīguma principu un balstoties uz objektīviem iemesliem

 Ministru kabinets nosaka - principus, prasības un to piemērošanas
kārtību, preču, pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām piemēro zaļā
publiskā iepirkuma prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus,
iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību

32



PIL 21.pants

Marķējumi
Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt īpašu marķējumu kā pierādījumu būvdarbu,
pakalpojumu un piegāžu atbilstību noteiktajām prasībām, ja marķējums:

• attiecas tikai uz kritērijiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu

• pamatots ar objektīvi pārbaudāmiem un nediskriminējošiem kritērijiem

• apstiprināts, izmantojot atklātas un caurskatāmas procedūras

• pieejams visām ieinteresētajām personām

• tā prasības nosaka persona, kurai nav izšķirošas ietekmes pār pretendentu,
kas piesakās marķējuma saņemšanai

 Ja piegādātājam līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nebija iespējams
iegūt pasūtītāja norādīto marķējumu, pasūtītājs pieņem citus atbilstošus
pierādījumus
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PIL 22.pants

Testēšanas pārskati
 Pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs iesniedz akreditētas atbilstības

novērtēšanas institūcijas testēšanas pārskatu un protokolus vai sertifikātu,
lai pierādītu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām

 Ja piegādātājam nebija iespējams iegūt testēšanas pārskatus vai
sertifikātus, atbilstības prasībām pārbaudei, pasūtītājs pieņem citus
atbilstošus pierādījumus, piemēram, ražotāja tehnisko dokumentāciju
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PIL 24. -26.pants

Iepirkuma komisija
• Komisijā nedrīkst iekļaut personas, kurām piemērots administratīvais

sods – aizliegums ieņemt noteiktus amatus

• Iepirkuma komisija vismaz 3 komisijas locekļu sastāvā.

• Vismaz 5 komisijas locekļu sastāvā, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par
1 000 000 euro

• Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2/3
komisijas locekļu, bet ne mazāk kā 3 locekļi.

• Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu apaļojot uz augšu!
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PIL 24. -26.pants

Iepirkuma komisijas darbības principi
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt
kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu
vai pretendentu

• Neattiecas uz personu, kas noformē iepirkuma komisijas sēžu protokolus

• Iepirkuma dokumentācija – nolikums, tehniskās specifikācijas, līguma
projekts, instrukcija
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PIL 29.pants un 32.pants

«Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu» (PIL 29.p.)

 paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtāms IUB 10
darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
noslēgšanas vai lēmuma par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu pieņemšanas

 paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz
iepirkuma līgumiem, kas tiek noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros, var
apvienot viena ceturkšņa ietvaros un iesniegt publicēšanai 10 darbdienu
laikā pēc katra ceturkšņa beigām

«Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem»
 Pasūtītājs, kurš vēlas organizēt iepirkumu šā PIL 10.pantā noteiktajā

kārtībā, publicē paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem
pakalpojumiem (PIL 32.p.)
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PIL 35.pants

Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņi
 Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus nosaka Ministru

kabineta noteikumi

 Pasūtītājs var pagarināt noteiktos pieteikumu piedāvājumu iesniegšanas
termiņus. Minimālo dienu skaitu piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanai iepirkuma dokumentācijas grozījumu gadījumā regulē
Ministru kabineta noteikumi

 Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, minimālais piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pagarinājums ir 7 dienas
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PIL 35.pants

Grozījumi iepirkuma dokumentācijā

Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma dokumentācijā, ja
grozījumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu
kandidātu un pretendentu dalību iepirkuma procedūrā.

Direktīvas2014/24/ES preambulas 81.apsvērums:

...ar būtiskām izmaiņām būtu jāsaprot izmaiņas, kas jo īpaši saistītas ar tehniskām
specifikācijām, attiecībā uz kurām ekonomikas dalībniekiem vajadzētu papildu laiku, lai tās
izprastu un attiecīgi reaģētu. Tomēr būtu jāpaskaidro, ka šādām izmaiņām nevajadzētu
būt tik būtiskām, ka tās būtu ļāvušas piedalīties citiem kandidātiem, nevis sākotnēji
atlasītajiem, vai ka tās būtu ļāvušas iepirkuma procedūrai piesaistīt papildu kandidātus.
Tas jo īpaši varētu attiekties uz gadījumiem, kad izmaiņas līguma vai pamatnolīguma
raksturu padara par materiāli atšķirīgu no tā, kas sākotnēji paredzēts iepirkuma
procedūras dokumentos.
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PIL 35.pants

Grozījumi iepirkuma dokumentācijā
Piemēram, par būtiskām izmaiņām var tikt atzītas:

prasības par finanšu apgrozījuma apmēru būtiska samazināšana,
kas var ietekmēt piegādātāju loku

prasības par nepieciešamo pieredzi maiņa

 Jānošķir iepirkuma procedūras dokumentu precizējumi no
grozījumiem!

IUB tīmekļa vietnē «Skaidrojums par grozījumu veikšanu iepirkuma 
dokumentācijā»
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PIL 39.pants

Elektroniska piedāvājumu saņemšana
Iepirkumos jāparedz elektroniska piedāvājumu iesniegšana, izņemot MK
noteikumos norādītos gadījumus:

 Centralizēto iepirkumu institūciju iepirkuma procedūrām virs ES 
sliekšņiem minētais piemērojams no 2017.gada 18.aprīļa

 Iepirkuma procedūrām virs ES sliekšņiem no 2017.gada 1.oktobra

 Iepirkuma procedūrām, kuru līgumcena ir zem ES sliekšņiem, 
minētais piemērojams no 2018.gada 1.aprīļa

 PIL 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem minētais piemērojams 
no 2019.gada 1.janvāra

 Ministru kabinets nosaka prasības un standartus sistēmām, ka tiek
izmantotas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai iesniegšanai
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PIL 40. un 41.pants

Iepirkuma procedūras ziņojums (PIL 40.panta (2))
 Saturs tiks noteikts Ministru kabineta noteikumos

 Jaunums – ziņojums publicējams pircēja profilā pēc tam, kad pieņemts
lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

Kandidātu un pretendentu atlases noteikumi  (PIL 41.panta (3))
 Izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz

• Latvijas kompetentās institūcijas, atzīst, ja tās izdotas ne agrāk kā 1
mēnesi pirms izsniegšanas dienas, bet

• ārvalstu institūciju izziņas ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesniegšanas
dienas

 Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt pretendenta apliecinājumu par to, ka tas
piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi

42



PIL 41.pants

Kandidātu un pretendentu atlases noteikumi 

Papildu informācija
 (6) Ja pasūtītājs konstatē, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā vai

kandidāta vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir
neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents,
vai kompetenta institūcija:

• izskaidro vai

• papildina minēto informāciju vai dokumentu vai

• iesniedz trūkstošo dokumentu,

nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un
pretendentiem.

Termiņu nosaka samērīgi!
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PIL 41.pants

Kandidātu un pretendentu atlases noteikumi 

Papildu informācija
 (7) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot

vai papildināt pieteikumā vai piedāvājumā ietverto vai kandidāta vai
pretendenta iesniegto informāciju, bet kandidāts vai pretendents to
nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs
pieteikumu vai piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas!

Attiecībā uz tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanu regulējums pēc
būtības nav mainījies!

44



PIL 42.pants

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi 

Izslēgšanas noteikumi attiecināmi uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju,
kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma
vērtības 45

Obligātie izslēgšanas noteikumi 
•Pēc būtības paliek nemainīgi, bet 
punkts par «kukuļņemšanu, 
kukuļdošanu» papildināts ar neatļautu 
piedalīšanos mantiskos darījumos
•Mainīta punktu secība
•Paredzēts, ka pārbaude par nodokļu 
parādiem arī Nekustamā īpašuma 
nodokļu administrēšanas sistēmā

Fakultatīvie izslēgšanas 
noteikumi

• «Līguma izpildes 
nodrošināšana» 

Līguma neizpilde pie tā paša 
pasūtītāja (PIL 42.panta (2) 
1.punkts)

• Profesionālās darbības 
pārkāpumi un līguma 
neizpilde pie cita vai tā paša 
(PIL 42.panta (2) 2.punkts)



PIL 42.pants

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi
Fakultatīvie izslēgšanas noteikumi papildināti:

 Pasūtītājs, ja to ir norādījis dokumentācijā, izslēdz kandidātu vai
pretendentu no dalības iepirkumā, ja

kandidāts vai pretendents izdarījis:

(1) smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā
godīgumu,

vai

(2) nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu,
vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu,

un šis fakts atzīts ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu.

! Šajā punktā neizpilde pie cita pasūtītāja (vai tā paša, bet šeit ir tiesas spriedums) !
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PIL 42.pants

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

 Fakultatīvos izslēgšanas nosacījumus (gan nosacījumu par «Līguma
izpildes nodrošināšanu», gan par «profesionālās darbības pārkāpumiem
un līguma neizpildi pie cita») var piemērot arī uz

 norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības,

 kā arī uz personu, uz kuras iespējām balstās

 uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir
personālsabiedrība

 Ministru kabinets nosaka to profesionālās darbības pārkāpumu sarakstu,
par kuriem paredzēta izslēgšana no iepirkuma procedūras
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PIL 42.pants

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

Pārbaudot nodokļu parādu esamību attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un
pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem, pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas
ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu
dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā

(PIL 42.panta (5))
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PIL 42.pants

Pretendentu/ kandidātu ārvalsts valdes vai padomes locekļu 
pārbaude 

(PIL 42.panta (10))
Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu,
vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās,
kas saistītas ar filiāli,

atbilstoši kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 9. un 11. punktā
minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt
persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi,

kandidāts vai pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu
skaidrojumu.

 Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav
attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs
pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento institūciju izziņas.
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PIL 43.pants

Uzticamības nodrošināšana
Ja kandidāts vai pretendents atbilst izslēgšanas gadījumiem – gan
obligātajiem (izņemot nodokļu parādus!), gan fakultatīvajiem, iesniedz:

a) skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu

vai

a) noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu,
sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem,

lai pierādītu savu uzticamību un novērstu nākotnē tādu pašu un līdzīgu
gadījumu atkārtošanos.
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PIL 43.pants

Uzticamības nodrošināšana
Pierādījumus un skaidrojumu:

 kandidāts iesniedz kopā ar pieteikumu.

Jānorāda nolikumā, ka kandidātam ir šāds pienākums.

 pretendents – norāda piedāvājumā, ka uz to attiecas izslēgšanas noteikumi,
bet pierādījumus iesniedz, ja tam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības

 Pasūtītājs izvērtē veiktos pasākumus un pierādījumus, ņemot vērā
noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus

 Var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas
kompetentām institūcijām atzinumus par pasākumu pietiekamību
uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai
nākotnē
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PIL 44.pants

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 
 Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai piegādātājs

būtu ieguvis vai līdz iepirkuma līguma slēgšanai iegūst normatīvajos aktos
noteiktu attiecīgo

būvdarbu veikšanai atbilstošu būvkomersanta kvalifikācijas klasi.

 Ministru kabinets izdod attiecīgos noteikumus līdz 2019.gada 30.aprīlim

! Pasūtītājam ir tiesības piegādātājam papildus izvirzīt tikai tādas prasības,
kas netiek vērtētas būvkomersantu klasifikācijas ietvaros (PIL 46 (1))
«Tehniskās un profesionālās spējas»
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PIL 45.pants

Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

 Prasības attiecībā uz piegādātāja saimnieciskajām un finansiālajām
spējām var attiekties uz:

 Piegādātāja gada minimālo finanšu apgrozījumu

 Piegādātāja finanšu rādītājiem

 Profesionālā riska apdrošināšanu

 Ja iepirkuma līguma priekšmets tiek dalīts daļās, pasūtītājs piegādātāja
gada minimālo finanšu apgrozījumu var noteikt par daļu grupām, ja
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vairākās vienlaikus
izpildāmās daļās
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PIL 45.pants

Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
 Ja vispārīgās vienošanās ietvaros paredzēta piedāvājumu atkārtota

izvērtēšana, piegādātāja gada minimālo finanšu apgrozījumu nosaka,

(1) pamatojoties uz to iepirkuma līgumu paredzamo maksimālo līgumcenu,
kuru izpilde paredzēta vienlaikus,

vai, ja

(2) iepirkuma līgumu paredzamā maksimālā līgumcena nav zināma, —
pamatojoties uz vispārīgās vienošanās paredzamo līgumcenu.

 Dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā piegādātāja gada maksimālo
(likuma kļūda) apgrozījumu nosaka, pamatojoties uz sistēmas ietvaros
piešķiramo iepirkuma līgumu paredzamo maksimālo līgumcenu.
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PIL 46.pants

Tehniskās un profesionālās spējas
 Iepirkuma procedūrās par piegādēm, kurās paredzēta izvietošana vai

uzstādīšana, pakalpojumi vai būvdarbi, piegādātāja profesionālās spējas
sniegt pakalpojumu vai nodrošināt uzstādīšanu, vai veikt būvdarbus var
novērtēt, ņemot vērā tā prasmes, efektivitāti un pieredzi

 Ja tas nepieciešams konkurences veicināšanai, pasūtītājs var noteikt garāku
pieredzes apliecināšanas termiņu!

 Tehnisko un profesionālo spēju apliecināšana papildināta – var apliecināt ar

• informāciju par piegādes ķēdes vadības un maršruta kontroles sistēmām,
kuras piegādātājs izmantos iepirkuma līguma izpildē

• nosacījumu, ka var prasīt personāla izglītību vai profesionālo kvalifikāciju
apliecinošus dokumentus, ja personāla izglītība vai profesionālā kvalifikācija
netiek paredzēta kā viens no piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem
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PIL 13., 45. un 46.pants

Piegādātāju apvienības/balstīšanās uz citas personas spējām
 Pasūtītājs var iepirkuma procedūras dokumentos noteikt,

 kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un
finansiālo stāvokli vai tehniskām un profesionālām spējām.

Prasībām jābūt samērīgām, un tās nosaka, balstoties uz objektīviem iemesliem
(PIL 13.panta (5))

 Pasūtītājs var prasīt, lai

 noteiktus īpaši svarīgus uzdevumus pildītu pretendents vai personu
apvienības dalībnieks, ja tiek slēgts

• publisks būvdarbu vai publisks pakalpojuma līgums

vai ja

• publisks piegādes līgums ietver arī preces iebūvēšanu vai uzstādīšanu
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PIL 13., 45. un 46.pants

Piegādātāju apvienības/balstīšanās uz citas personas spējām
 Attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli pasūtītājs var

 prasīt, lai piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un
finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma
līguma izpildi!

(PIL 45.panta (8))

 Attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām

 piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām
atbilstoša personāla pieejamību,

var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks
būvdarbus vai sniegts pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir
nepieciešamas

(PIL 46.panta (4)) 57



PIL 49.pants

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
 Pasūtītājs pieņem ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu

un kandidātu atlases prasībām

 sniedz arī par apakšuzņēmēju (kam nodoti 10 %),

 personu, uz kuras kvalifikāciju balstās

 Piegādātāju apvienība – atsevišķu ESPD par katru dalībnieku

 Var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā

ESPD forma pieejama

 EK 05.01.2016. regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu 
Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Regula) vai

 izmantojot tiešsaistes pakalpojumu

 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#

• Pasūtītāja tiesības jebkurā brīdī pieprasīt atbilstību apliecinošos 
dokumentus
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PIL 50.pants

Piedāvājumu nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums
 Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz vai iemaksā

piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu.
Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos noteic piedāvājuma
nodrošinājuma un saistību izpildes nodrošinājuma veidus, apmēru un
termiņu, kā arī iesniegšanas un izsniegšanas, iemaksāšanas un
izmaksāšanas noteikumus

 PIL Nav paredzēts ne saistību izpildes nodrošinājuma apmērs, ne termiņš

Tātad nosaka pasūtītājs!

 Piedāvājuma nodrošinājumu veidi paliek nemainīgi
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PIL 51.pants

Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji 

60

Līguma slēgšanas tiesības piešķir 
saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, ko nosaka:
•Izmantojot cenu vai izmaksas,
piemērojot efektivitātes pieeju
(piemēram, aprites cikla izmaksas)
•Ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar
iepirkuma priekšmetu saistītus kvalitātes
kritērijus, piemēram:
Kvalitāte, tehniskās priekšrocības,

funkcionālās īpašības utt.

Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla

kvalifikācija un pieredze

Tehniskā palīdzība, piegādes nosacījumi

u.tml.

Piedāvājumu salīdzināšanai un 
izvērtēšanai izmantot tikai cenu 
var, 
•ja iepirkums veikts PIL 9. un 10. panta
kārtībā
vai ja
•tehniskā specifikācija ir detalizēta un
citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes
piedāvājuma izvēlē



PIL 51.pants

Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji 
 Kvalitātes kritērijiem jābūt saistītiem ar iepirkuma priekšmetu, ja tie

attiecas uz jebkuru būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma aprites cikla
posmu, kā arī uz faktoriem, kas saistīti ar būvdarbu veikšanas, preču
ražošanas vai pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu

 Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā norāda izšķirošo piedāvājuma izvēles
kritēriju, atbilstoši kuram izvēlēsies piedāvājumu, ja vismaz divu
piedāvājumu novērtējums ir vienāds
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PIL 52.pants

Aprites cikla izmaksas 

 Aprites cikla izmaksas ietver:

• iekšējās izmaksas (iegāde, lietošana, apkope, aprites cikla
beigas),

• izmaksas, kas saistāmas ar ārēju ietekmi uz vidi, (piemēram,
piesārņojums, ko rada produktā izmantoto izejvielu ieguve vai
ko rada pats produkts vai tā ražošana) – viegli iegūstami un
pārbaudāmi dati, vienota metodika, kā izteikt naudas izteiksmē
(kā šobrīd PIL 46.1pants un MK noteikumi Nr. 1184).

Piemērs,

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/kalkulators/
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PIL 53.pants

Nepamatoti lēts piedāvājums
 Pretendentam kopā ar piedāvājumu vairs nav jāiesniedz izdrukas no VID

EDS par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju
darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm

 Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt šo informāciju tikai tad, ja pretendenta
piedāvājums tiek uzskatīts par nepamatoti lētu

 Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties arī uz pretendenta saistībām
pret apakšuzņēmējiem
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PIL 58.pants

Elektronisko izsoļu piemērošana
Pasūtītājs atklāta konkursa, slēgta konkursa un konkursa procedūras ar
sarunām gadījumā var nolemt pirms piedāvājuma izvēles piemērot
elektronisko izsoli, ja iepirkuma procedūras dokumentus, it īpaši tehniskās
specifikācijas, var sagatavot ļoti precīzi

Elektroniskās izsoles objekts cena vai cena un iepirkuma procedūras
dokumentos norādītās piedāvājuma elementu jaunās vērtības

Elektronisko izsoļu veikšanu nodrošina EIS! 
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PIL 59.pants

Elektronisko katalogu piemērošana 
 Pasūtītājs var prasīt, lai piedāvājums tiek iesniegts elektroniskā kataloga

formā vai piedāvājumā tiek iekļauts elektroniskais katalogs (ja
piedāvājumi iesniedzami elektroniski)

 Kandidāts vai pretendents elektronisko katalogu izveido saskaņā ar
iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām

 Ja noslēgta vispārīgā vienošanās ar vairākiem pretendentiem, pasūtītājs
var paredzēt, ka atkārtota piedāvājumu izvērtēšana notiks, pamatojoties
uz atjauninātiem katalogiem
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PIL 60.pants

Iepirkuma līgums 

 Iepirkuma līgumos var noteikt tiesiskās attiecības starp pasūtītāju
piegādātāju un apakšuzņēmējiem, t.sk. maksājumu kārtību
apakšuzņēmējiem PIL 63.panta minētajā gadījumā

 Iepirkuma līgumā jānorāda arī piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un
personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju un personāla piesaistes
kārtību saskaņā ar 63. panta regulējumu
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PIL 60.pants

Iepirkuma līgums 
 Pasūtītājs ir tiesīgs paredzēt speciālus iepirkuma līguma izpildes

noteikumus galvenokārt saistībā ar ekonomiskiem un sociāliem
apstākļiem, inovācijām vai vides aizsardzības prasībām, ievērojot
nosacījumu, ka šie noteikumi nav pretrunā ar Eiropas Savienības tieši
piemērojamiem tiesību aktiem minētajās jomās un ir norādīti tehniskajās
specifikācijās vai paziņojumā par līgumu, vai iepirkuma procedūras
dokumentos un ir saistīti ar attiecīgā iepirkuma līguma priekšmetu

 Pasūtītājs iepirkuma līguma sagatavošanā var izmantot nozaru ekspertu
vai organizāciju izstrādātas vadlīnijas iepirkumu veikšanai un līgumu
slēgšanai, kā arī standartlīgumus
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PIL 60.pants

Iepirkuma līgums 
 Līguma publicēšana!

Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums
vai tā grozījumi,

pasūtītājs savā pircēja profilā

(1) ievieto attiecīgi iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās pamattekstu vai
uz vispārīgās vienošanās pamata noslēgta iepirkuma līguma tekstu,

! ja līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām vai lielāka,

(2) vai iepirkuma līguma grozījumu tekstu un

būtisko līguma grozījumu pamatojumu, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības
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PIL 61.pants

Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana
Būtiski grozījumi, nepārsniedzot 50% no sākotnējās līgumcenas, pieļaujami,
ja:

• Pasūtītājam nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai
piegādes, kas netika norādīti sākotnēji, bet piegādātāja maiņa
var radīt tehniskus un finansiālus sarežģījumus

• Pasūtītājs tos nevarēja paredzēt iepriekš

Ja iepirkuma līgumā paredzēta līgumcenas indeksācija, sākotnējā
līgumcena ir līgumcena, kas indeksēta

Pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā saskaņā
ar PIL 33.pantu
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PIL 62.pants

Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un piesaiste
 Pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma
izpildē

• Pasūtītājs var prasīt personāla vai apakšuzņēmēja viedokli par
nomaiņas iemesliem

• Pasūtītājs iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
noteikumos var paredzēt, ka pretendentam ar pasūtītāju
jāsaskaņo papildu personāla iesaiste līguma izpildē

 Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma
līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos noteiktajā kārtībā vai
gadījumos

 Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai vai piesaistei, ja attiecīgās
izmaiņas sākotnēji būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
kritērijiem
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PIL 63.pants

Apakšuzņēmēji 
PIL 1.panta 1.punkts – apakšuzņēmējs – pretendenta nolīgta persona vai
savukārt tās nolīgta persona

 Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents piedāvājumā norāda visus
apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības

 Publiska pakalpojuma līguma gadījumā, ja pakalpojumi tiek sniegti
pasūtītāja objektā, un publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs
pieprasa, lai pretendents ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi iesniedz
iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu (ar noteiktu informāciju)

 Sarakstā norādāmi arī piegādātāja apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji
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PIL 63.pants

Apakšuzņēmēji 
 Būvdarbu līguma gadījumā, pasūtītājs var veikt maksājumus tieši

apakšuzņēmējam pēc tā pieprasījuma par apakšuzņēmēja sniegtajiem
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem piegādātājam

• Paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos (maksājumu un
informācijas apmaiņas kārtību paredz iepirkuma līgumā)

• Piegādātājs ir pieņēmis pakalpojumus piegādes vai būvdarbus no
apakšuzņēmēja un

• apmaksas termiņš tiek kavēts

• Pasūtītājs nav izmaksājis visu piegādātājam pienākošos līgumcenu

• Pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas pasūtītājs informē par šādu
pieprasījumu piegādātāju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma
pamatotību.

Ja pārskaita apakšuzņēmējam, par attiecīgo summu samazina nākamo
maksājumu piegādātājam.
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PIL 64.pants

Iepirkuma līguma pirmstermiņa izbeigšana 
 Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, ja:

 Iepirkuma līgumā izdarīti būtiski grozījumi, ko nepieļauj 61. panta (1)

 Līgums nav noslēgts atbilstoši paredzētajiem noteikumiem vai ir mainīti
būtiski līguma projekta noteikumi

 Līguma slēgšanas brīdī piegādātājs bija atbilstošs kādam no 42. panta (1)
izslēgšanas gadījumiem

 Līguma slēgšanas tiesībām piegādātājam nevajadzēja būt piešķirtām
būtisku pārkāpumu dēļ

 Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, pasūtītājs samaksā par faktiski
veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem
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PIL 68.pants

Iesniegumu iesniegšana IUB
 «Iesniegumu izskatīšanas» nodaļas (IX nodaļa) izpratnē par iepirkuma

procedūru uzskatāms iepirkums, kas veikts 10.panta kārtībā, un metu
konkurss

 Iesniegumi attiecībā uz prasībām iepirkuma procedūras dokumentos
atklātā konkursā un metu konkursā iesniedzami ne vēlāk kā 7 dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (iepriekš 10 dienas)

 Iesniegums iesniedzams, arī e-pastam pievienojot skenētu dokumentu. 10
dienu pārsūdzības termiņš rēķināms arī gadījumā, ja rezultāti nosūtīti, e-
pastam pievienojot skenētu dokumentu.
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PIL 70.pants

Depozīts 
Kad depozīts maksājams vai iesniedzams:

Depozīts:

Kā iemaksa IUB deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē

Kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise
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Jāmaksā
Iesniedzot iesniegumu par 
rezultātiem

Nav jāmaksā
• Apstrīdot iepirkuma procedūras 

dokumentos (nolikums) 
noteiktās prasības 

• Apstrīdot iepirkuma procedūras 
pārtraukšanas likumību



PIL 70.pants

Depozīts 
0.5% no paredzamās līgumcenas, bet ne vairāk kā

15 000 euro publisku būvdarbu līgumu gadījumā un

 840 euro publisku pakalpojumu un piegāžu līguma gadījumā.

•Ja paredzamo līgumcenu nav iespējams noteikt vai tā nav norādīta
iepirkuma procedūras dokumentos, depozīts ir

3400 euro publisku būvdarbu līgumu gadījumā

840 euro pakalpojumu un piegāžu līgumu gadījumā.

IUB atmaksā depozīta maksājumu vai atgriež depozītu iesniedzējam 5
(piecu) darbdienu laikā pēc likumā noteiktu gadījumu iesāšanās.

76



Paldies!

Jautājumi?
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