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Ar SPSIL saistītie MK noteikumi

1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu
konkursu norises kārtība (MK noteikumi Nr.187, spēkā no
01.04.2017.)

2) Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem (MK
noteikumi Nr.109, spēkā no 01.01.2017.)

3) Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām (MK
noteikumi Nr.105, spēkā no 01.03.2017.)

4) Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
paziņojumiem un to sagatavošanas kārtību (MK noteikumi Nr.182,
spēkā no 01.04.2017.)

5) Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu
jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību (MK
noteikumi Nr.102, spēkā no 02.03.2017., piemērojami no
2018.gada, iesniedzot pārskatu par 2017.gadā veiktajiem
iepirkumiem)
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Ar SPSIL saistītie MK noteikumi

6) Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru
iepirkumos piemēro, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas
izmaksu aprēķināšanas metodiku (MK noteikumi Nr.106, spēkā no
01.03.2017.)

7) Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi (MK noteikumi Nr.108,
spēkā no 01.03.2017.)

8) Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas
kārtība (izsludināti VSS 02.02.2017., būs spēkā no 01.07.2017.)

9) Noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā
tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par prasībām Eiropas
Komisijai (MK noteikumi Nr.184, spēkā no 01.04.2017.)
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Ar SPSIL saistītie MK noteikumi

10) Par būvizmaksu noteikšanas kārtību (izsludināti VSS 09.02.2017.,
būs spēkā no 01.07.2017.)

11) Noteikumi par depozīta maksājumu (MK Nr.110, spēkā no
01.03.2017.)

12) Par prasībām būvkomersantam attiecībā uz pieredzi un klasi
publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās (būs spēkā no
30.04.2019.)
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Pārejas noteikumi

2. Ja iepirkums ir izsludināts vai lēmums par
iepirkuma uzsākšanu, ja iepirkums nav jāizsludina,
ir pieņemts pirms 01.04.2017., tad iepirkums
pabeidzams, tai skaitā apstrīdams vai pārsūdzams,
saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā
attiecīgā iepirkuma izsludināšanas vai lēmuma par
tā uzsākšanu pieņemšanas dienā, izņemot …
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Pārejas noteikumi

2. […] izņemot noteikumus, kas iekļauti šā likuma
33. panta (2) daļā, 34. panta (2) daļā, 36. panta (5)
daļā, 38. pantā un 39. panta (1) daļā – grozījumu
un rezultātu paziņojumu jauno veidlapu
izmantošana!

– Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

– Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

– Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem

– Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

– Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem
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Pārejas noteikumi

3. […] izņemot likuma 48. panta (1) daļas 6. punkta un 7. 
punkta "b" apakšpunkta noteikumus (ja bijis paredzēts tos 
piemērot), kurus attiecina arī uz tiem iepirkumiem, kuri 
izsludināti līdz 2017. gada 31. martam, ja vien kandidāts vai 
pretendents nav izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā 
vai iepirkumā līdz 2017. gada 31. martam. 

Konkurences un darba tiesību pārkāpumu jaunā 
redakcija.
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Pārejas noteikumi

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma,
kurš bija spēkā līdz 2017. gada 31. martam, 42. panta
pirmās daļas 2. un 3. punktu neattiecina uz iepirkuma
procedūrām vai iepirkumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada
31. martam, ja vien kandidāts vai pretendents nav izslēgts
no dalības iepirkuma procedūrā līdz 2017. gada 31.
martam.

Nepiemēro konkurences un darba tiesību pārkāpumu
veco redakciju.
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Pārejas noteikumi

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

Nav jāpublicē paziņojums par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu par katru vienošanās ietvaros noslēgto
līgumu.
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IZŅĒMUMI



Jauni likuma piemērošanas izņēmumi 
(10.pants)

• Dokumentu apliecināšanas pakalpojumi, kurus sniedz
notāri

• Aizņēmumi, kas ir vai nav saistīti ar vērtspapīru vai citu
finanšu instrumentu emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai
nodošanu;

• Juridiskie pakalpojumi, kuru sniedzējus ieceļ tiesa vai kuri
sniedz normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus tiesas
uzraudzībā

• Civilās aizsardzības, civilās drošības un katastrofu
novēršanas pakalpojumi ar noteiktiem CPV kodiem, ja tos
sniedz biedrības, nodibinājumi vai apvienības
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Līgumi ar saistītiem uzņēmumiem 
(12.pants)

• Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata tādu
Latvijā reģistrētu komercsabiedrību, kooperatīvo
sabiedrību, Latvijā reģistrētu Eiropas ekonomisko
interešu grupu, Eiropas kooperatīvo sabiedrību un
Eiropas komercsabiedrību, kura gada pārskatus
konsolidē ar SPS gada pārskatiem saskaņā ar Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu ((1)
daļa).

• Precizēts, kā nosaka saistītā uzņēmuma apgrozījumu,
ja tas darbojas mazāk par trim gadiem ((4) daļa).
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IEPIRKUMU PLĀNOŠANA  



Apspriešanās ar piegādātājiem (22.pants)

• SPS var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu 
iepirkumu un informētu par plāniem (savā tīmekļvietnē 
norāda apspriežamos jautājumus, apspriedes laiku un vietu, 
kur tiks publicēta apspriedes dokumentācija u.c.).

• SPS var saņemt konsultācijas no neatkarīgiem ekspertiem vai 
piegādātājiem iepirkuma plānošanai vai sagatavošanai 
(jānodrošina, ka netiek ierobežota konkurence un pārkāpti 
vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principi) 

– Pasākumi konkurences ierobežošanas novēršanai (22.panta (4) 
daļa).

– Izslēgšanas noteikums (48.panta (1) daļas 5.punkts).
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Iepirkuma priekšmeta dalīšana daļās 
(MK noteikumi)

• Tiesības piešķirt iepirkuma līgumu daļās.
– Iepirkuma dokumentos nosaka, vai piedāvājumu var iesniegt par 

vienu vai vairākām, vai visām daļām.

• Iepirkuma procedūras dokumentos jāskaidro, kāpēc 
nolemts nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības daļās.

• Tiesības ierobežot daļu skaitu, kurās var uzvarēt viens 
pretendents.
– Norāda iepirkuma procedūras dokumentos, nosaka objektīvus, 

nediskriminējošus kritērijus, kā piešķirs uzvaru daļās.
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Iepirkumu plānu publicēšana (22.pants)

SPS piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts 
lēmums par iepirkuma nepieciešamību, 

valsts elektroniskās informācijas sistēmā publicē 
un, ja nepieciešams, aktualizē 

informāciju par plānotajām iepirkuma procedūrām, 
metu konkursiem vai šā likuma 13. panta (5) daļā 
minētajiem iepirkumiem (2.pielikuma pakalpojumi), 

norādot vismaz iepirkuma priekšmetu, paredzamo 
līguma apjomu un plānoto iepirkuma izsludināšanas 
laiku. 
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Iepirkumu plānu publicēšana (22.pants)

Šo informāciju SPS ir tiesīgs nepublicēt 
gadījumos, kas noteikti 

šā likuma 13. panta (7) daļā (sarunu 
procedūras, nepublicējot dalības uzaicinājumu)

un 34. panta (3) daļā (gadījumi, kad ir tiesības 
nepublicēt izsludināšanas paziņojumu par 
2.pielikuma pakalpojumiem), 

vai gadījumos, kad priekšlaicīga publicēšana 
negatīvi ietekmētu sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja konkurētspēju.
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IZSLUDINĀŠANAS UN ATKLĀTĪBAS 
IEVĒROŠANAS NOTEIKUMI



Izmaiņas paziņojumu veidos

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu (38.pants)

• nosūtāms IUB 10 darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma
vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas (iepriekš – 3 d/d
laikā pēc pretendentu informēšanas) vai lēmuma par
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
pieņemšanas (iepriekš - publicēja paziņojumu par
grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu).

20



Izmaiņas paziņojumu veidos

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu (38.pants)

• jāpublicē attiecībā uz iepirkuma līgumiem, kas tiek
noslēgti dinamiskās iepirkumu sistēmas vai vispārīgās
vienošanās ietvaros (attiecas uz VV, kas noslēgtas no
01.04.2017. - pārejas noteikumi); var apvienot viena
ceturkšņa ietvaros un iesniegt publicēšanai 10 darbdienu
laikā pēc katra ceturkšņa beigām.
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Izmaiņas paziņojumu veidos

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (36.panta 
(5) daļa) 

– publicē, ja SPS izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras
dokumentos vai SPSIL 13.panta (5) daļas kārtībā
veicamajos iepirkumos (2.pielikuma pakalpojumi) vai
pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu;

– minimālais termiņš, par kuru SPS ir tiesīgs pagarināt
pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir 7
dienas.

– šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par
grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos 41.panta
(3) daļas izpratnē.
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Iepirkuma dokumentu grozīšana 
(41.pants (3) daļa)

• SPS var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras 

dokumentos, 

ja vien grozītie noteikumi nepieļauj atšķirīgu 

piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un 

pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā. 

• Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu nosaka 

samērīgi, minimālos termiņus nosaka MK noteikumi.
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Iepirkuma dokumentu grozīšana 
(42.panta (10) daļa)

• Ja SPS izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras 

dokumentos, 

tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja 

profilā, kur ir pieejami šie dokumenti, 

ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par 

izmaiņām vai papildu informāciju iesniegts IUB 

publicēšanai.

24



Izmaiņas paziņojumu veidos

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem
pakalpojumiem (2.pielikuma pakalpojumi)

– publicē, ja vēlas veikt iepirkumu SPSIL 13.panta (5) daļas 

kārtībā (var nepublicēt, ja nav objektīvi iespējams 
ārkārtas apstākļu dēļ, ja objektīvu  iemeslu dēļ 
līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs vai ja 
iepirkums atbilst kādam no 13. panta (7) daļā 
minētajiem gadījumiem (sarunu procedūra, 
nepublicējot dalības uzaicinājumu)); 

– publicē arī par noslēgto līgumu 10 d/d laikā pēc publiska
pakalpojumu līguma noslēgšanas.
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Izmaiņas paziņojumu veidos

Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

• Publicē, ja izdarīti SPSIL 66.panta (3) daļas 2. un 
3.punktā minētie būtiskie grozījumi iepirkuma 
līgumā, 

• publicē 5 d/d laikā pēc grozījumu spēkā 
stāšanās.
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Iepirkuma dokumentu pieejamība 
(42.pants)

• SPS tīmekļvietnē publicē tehniskās specifikācijas un 
citus nepieciešamos dokumentus

• Brīva un tieša elektroniska piekļuve un iespēja 
iepazīties  uz vietas, sākot ar iepirkuma 
izsludināšanas brīdi (dienu, kad paziņojums par 
līgumu bija publicēts IUB) - izņemot gadījumus, kad 
informācijas aizsardzības dēļ nevar publicēt, tad 
nodrošina iespēju iepazīties ar dokumentiem uz 
vietas.
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Papildu informācijas sniegšana (42.pants)

• Papildu informāciju par iepirkuma procedūras 
dokumentos iekļautajām prasībām SPS sniedz 5 d/d 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 
dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. 

• Saīsinātās procedūrās papildu informāciju SPS sniedz 3 
d/d laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms pieteikumu un 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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Elektroniska pieteikumu un piedāvājumu 
iesniegšana (pārejas noteikumu 4.punkts)

Valsts elektronisko informācijas sistēmu piedāvājumu 
un pieteikumu saņemšanai piemēro (44.panta (1) 
daļa):

o centralizētu iepirkumu institūciju veiktām iepirkuma 
procedūrām - no 2017. gada 18. aprīļa;

o pārējām iepirkuma procedūrām - no 2017. gada 
1. oktobra.
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Kandidātu un pretendentu informēšana

• Informācijas nosūtīšanas termiņi:

– 10 d/d laikā (iepriekš – 5 d/d) - par kandidātu atlases 
rezultātiem (t.sk. par iekļaušanu DIS);

– 5 d/d laikā – par pieņemto lēmumu par uzvarētāju;

– 5 d/d laikā (iepriekš – 3 d/d) - par lēmumu iekļaut 
piegādātāju kvalifikācijas sistēmā vai izslēgt no tās.

• Informāciju nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, 
pievienojot skenētu dokumentu vai izmantojot drošu 
elektronisko parakstu, vai nodod personiski.
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Iepirkuma procedūras dokumentēšana 
(45.pants)

Iepirkuma procedūras ziņojums:

– Saturu nosaka MK noteikumos

– Ziņojums publicējams pircēja profilā 5 d/d laikā pēc tam, kad
pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

• SPS 3 d/d laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nodrošina
protokolu, ziņojuma un citu iepirkuma procedūras
dokumentu (izņemot [pieteikumus] un piedāvājumus)
izsniegšanu.

• SPS neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu atvēršanas
protokolu, kamēr notiek pieteikumu vai piedāvājumu
vērtēšana.
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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UN 
ĪPAŠĀS IEPIRKUMU KĀRTĪBAS 



Iepirkuma komisija (VI nodaļa)

• Izveido iepirkuma procedūru veikšanai vismaz 3 komisijas
locekļu sastāvā.

• Iepirkuma komisijas locekļi nav valsts amatpersonas.

• Komisijā nedrīkst iekļaut personas, kurām piemērots
administratīvais sods – aizliegums ieņemt noteiktus
amatus (informāciju iegūst IUB PVS !).

• Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma
pieņemšanas!

• Interešu konflikta regulējums, attiecas arī uz iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāju (SPS darbinieku) un
komisijas pieaicināto ekspertu.
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Iepirkuma procedūras (13.pants)

Iepirkuma 
procedūra

Kad piemēro? Dalības uzaicinājuma veids

Atklāts konkurss Brīva izvēle Paziņojums par līgumu

Slēgts konkurss Brīva izvēle, var veidot 
dinamisko iepirkumu 
sistēmu

Paziņojums par līgumu, 
Periodisks informatīvs 
paziņojums, 
Paziņojums par kvalifikācijas 
sistēmu

Sarunu procedūra, 
publicējot dalības 
uzaicinājumu

Brīva izvēle Paziņojums par līgumu, 
Periodisks informatīvs 
paziņojums, 
Paziņojums par kvalifikācijas 
sistēmu
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Iepirkuma procedūras (13.pants)

Iepirkuma 
procedūra

Kad piemēro? Dalības uzaicinājuma 
veids

Sarunu procedūra, 
nepublicējot 
dalības 
uzaicinājumu

13.panta (7) un (8) daļā 
izsmeļoši uzskaitītos 
gadījumos

-

Konkursa dialogs Ja atklātā vai slēgtā konkursā 
nav iespējams iegūt 
vajadzībām atbilstošu 
piedāvājumu

Paziņojums par līgumu
Paziņojums par 
kvalifikācijas sistēmu

Inovācijas 
partnerības 
procedūra

Lai izveidotu ilgtermiņa 
partnerību jauna, inovatīva 
produkta, pakalpojuma vai 
būvdarbu izstrādei un iegādei

Paziņojums par līgumu
Paziņojums par 
kvalifikācijas sistēmu

35



Īpašie iepirkuma režīmi

• Metu konkurss (13.panta (2) daļa, MK noteikumi)

• 13.panta (5) daļa (sociālie un citi īpaši pakalpojumi)

• Priviliģētie līgumi (16.pants)

– līgumi rezervēti piegādātājiem, kas vairāk nekā 30% 
no vidējā darbinieku skaita gadā nodarbina personas 
ar invaliditāti (plānots papildināt ar piegādātājiem, 
kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss)
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Atklāts konkurss –
minimālie termiņi

Dienas - no nosūtīšanas ES Publikāciju 
birojam publicēšanai ES OV

Parasti 35

Ja paredzēta elektroniska 
piedāvājumu iesniegšana

35-5=30

Ja publicēts Periodisks 
informatīvs paziņojums

15

Steidzamības gadījumā 15

Pēc grozījumu izdarīšanas Vismaz puse no sākotnējā termiņa, bet ne 
mazāk par 7 dienām
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Atklāts konkurss – piedāvājumu vērtēšana 
(MK noteikumi)

• Atklātā konkursā (tikai !) iepirkuma komisija ir tiesīga 
pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam 
pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības.  

• Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, 
iepirkuma komisija ziņojumā iekļauj pamatojumu, ka 
izvirzītās atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja 
nevar pamatot – iepirkuma procedūru pārtrauc.
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Slēgts konkurss un sarunu procedūra ar 
dalības uzaicinājumu – minimālie termiņi

Minimālais termiņš dienās

Pieteikums (termiņš no dienas, kad 
nosūtīts  paziņojums par līgumu vai 
uzaicinājums apstiprināt 
ieinteresētību) 

Parasti 30 dienas, bet ne mazāk 
par 15 dienām (pamato 
steidzamību !)

Piedāvājums (termiņš no dienas, 
kas nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu)

Nosaka savstarpēji vienojoties, ja 
nav vienošanās – vismaz 10 dienas
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Slēgta konkursa un sarunu procedūras ar 
dalības uzaicinājumu norise

• Var paredzēt dinamiskās iepirkumu sistēmas 
izveidošanu (tikai slēgtā konkursā !) – atlasītie kandidāti 
tiek iekļauti sistēmā.

• Ja tikai viens kandidāts atbilst kvalifikācijas prasībām –
slēgto konkursu pārtrauc; sarunu procedūrā, publicējot 
dalības uzaicinājumu, ziņojumā iekļauj pamatojumu 
tam, ka SPS nepieciešamās preces piegādā, pakalpojumu 
sniedz vai būvdarbus veic ierobežots skaits piegādātāju 
un ka izvirzītās kandidātu atlases prasības ir objektīvas 
un samērīgas. Ja nevar pamatot, iepirkumu pārtrauc.
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Sarunu procedūra, nepublicējot dalības 
uzaicinājumu (13.panta (7) daļa)

Piemēro, ja iepirkuma procedūrā, publicējot dalības 
uzaicinājumu

• nav iesniegti piedāvājumi [pieteikumi]

• vai iesniegti neatbilstoši piedāvājumi, 

• vai iesniegti kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un 
izslēdzamu kandidātu pieteikumi –

ja netiek būtiski mainīti sākotnējie iepirkuma līguma 
noteikumi.
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Sarunu procedūra, nepublicējot dalības 
uzaicinājumu (13.panta (7) daļa)

• Sarunu procedūru piemēro, ja būvdarbus, piegādes vai 
pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs 
kādā no šiem gadījumiem:

a) tiek radīts vai iegādāts unikāls mākslas darbs vai
māksliniecisks izpildījums;

b) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ;

c) jāievēro izņēmuma tiesību aizsardzība.

• b) un c) punktā minētie gadījumi piemērojami tikai 
tad, ja nav pamatotas alternatīvas vai aizstājēja un 
ja konkurences trūkuma iemesls nav iepirkumam 
noteiktās prasības. 
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Sarunu procedūra, nepublicējot dalības 
uzaicinājumu (13.panta (7) daļa)

• Izslēgta sarunu procedūra tādu papildu 

pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumam, kuri 

neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami 

iepriekš noslēgtā līguma izpildei.

• Minētie nosacījumi iekļauti 66.panta (3) daļā kā 

viens no būtisku noslēgtā iepirkuma līguma 

grozījumu gadījumiem.
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Sociālie un citi īpaši pakalpojumi 
(13.panta (5) daļa)

• 20.05.2016. – 31.03.2017. – 2.pielikuma 

pakalpojumiem piemēro SPSIL 11.panta (5) daļu, ja 

pakalpojuma paredzamā līgumcena vienāda ar 

418 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 1 000 000 

euro.

• Ja 2.pielikuma pakalpojumu paredzamā līgumcena ir 

vienāda ar 1 000 000 euro vai lielāka, piemēro kādu 

no 11.pantā minētajām iepirkuma procedūrām. 
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Sociālie un citi īpaši pakalpojumi 
(13.panta (5) daļa)

• No 01.04.2017. jaunā SPSIL 13.panta (5) daļa 
jāpiemēro 2.pielikuma pakalpojumiem, ja to 
paredzamā līgumcena vienāda ar   1 000 000 euro
vai lielāka.

• Ja pakalpojuma paredzamā līgumcena nesasniedz
1 000 000 euro, likums nav jāpiemēro.
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Sociālie un citi īpaši pakalpojumi 
(13.panta (5) daļa)

• Paredzēta MK noteikumos noteiktu paziņojumu 
publicēšana IUB tīmekļvietnē un ES OV:

– Paziņojums par sociāliem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem (uzsākot iepirkumu un paziņojot par 
iepirkuma rezultātiem (10 d/d laikā pēc līguma 
noslēgšanas));

– Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju;

– Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā.

• Minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 5 d/d
no dienas kad paziņojums publicēts IUB tīmekļvietnē.
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Iepirkuma procedūras izbeigšana
(MK noteikumi)

Iepirkuma procedūru var izbeigt, ja atklātā vai slēgtā 
konkursā:

– nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi,

– iesniegti neatbilstoši piedāvājumi,

– kandidāti neatbilst kvalifikācijas prasībām un ir 
izslēdzami no iepirkuma procedūras,

– pretendenti neatbilst kvalifikācijas prasībām,

– piedāvājumi pārsniedz iepirkuma procedūras 
dokumentos norādīto paredzamo līgumcenu;

– piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.
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Iepirkuma procedūras vai metu konkursu 
pārtrauc (MK noteikumi):

• var pārtraukt, ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 
līgumu, pārtrauc, ja otrais izvēlētais pretendents atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu;

• ja nākamais izvēlētais pretendents ir viens tirgus dalībnieks ar to 
pretendentu, kas atteicās slēgt iepirkuma līgumu;

• ja atklātā konkursā piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents 
un SPS nevar pamatot izvirzīto prasību objektivitāti un samērīgumu;

• ja tikai viens kandidāts atbilst kvalifikācijas prasībām slēgtā 
konkursā vai sarunu procedūrā ar dalības uzaicinājumu;

• ja elektroniskā informācijas sistēma, kuru izmanto pieteikumu un 
piedāvājumu saņemšanai, nenodrošina piedāvājumu un pieteikumu  
drošību;

• ja to lēmusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisija;

• citu objektīvu iemeslu dēļ.
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Piedāvājuma nodrošinājums un saistību 
izpildes nodrošinājums (27.pants)

• Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu un saistību 
izpildes nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā:

– bankas garantiju

– apdrošināšanas polisi vai,

– ja SPS šādu iespēju paredzējis iepirkuma 
procedūras dokumentos, kā naudas summas 
iemaksu SPS norādītajā kontā.
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Piedāvājuma nodrošinājums un saistību 
izpildes nodrošinājums (PIL 50.pants)

• Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs - ne lielāks par 
2% (iepriekš – 5%) no paredzamās līgumcenas; 
spēkā esības termiņš - nedrīkst pārsniegt 6 
mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas 
(ja tam ir objektīvi iemesli, SPS var lūgt pagarināt 
piedāvājuma nodrošinājuma termiņu).

• Nav regulēts saistību izpildes nodrošinājuma apmērs 
un termiņš.
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KANDIDĀTU UN PRETENDENTU 
IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN ATLASE



• Izziņas un citus Latvijas kompetento institūciju 

dokumentus pieņem, ja tie izdoti ne agrāk kā 

1 mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

• Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 

dokumentus pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 

6 mēnešus pirms iesniegšanas, ja izziņas izdevējs 

nav noteicis īsāku to derīguma termiņu.

• (Iepriekš – jebkurām izziņām 3 mēneši.)

Izziņu derīguma termiņš 
(47.panta (6) daļa)
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48.panta (1) daļa:

• 1. punkts - noziedzīgie nodarījumi (izsmeļošs 
uzskaitījums).

• Izslēdz, ja attiecas uz valdes vai padomes locekli, 
pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, 
kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai 
pretendentu darbībās ar filiāli. 

• Noilguma termiņš – 3 gadi.

Izslēgšanas noteikumi – obligātie
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48.panta (1) daļa:

• 2. punkts – nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro 
(ieskaitot NĪN), ir kandidātam pieteikuma vai 
pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamo uzvarētāju 
pieņemšanas dienā.

• Nosaka pārbaudes kārtību un iesniedzamos 
pierādījumus.

Izslēgšanas noteikumi – obligātie
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48.panta (1) daļa:

• 3. punkts – pasludināts maksātnespējas process, 
apturēta saimnieciskā darbība vai tiek likvidēts;

• 4.punkts – nav cita veida, ka novērst iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāja, iepirkuma 
komisijas locekļa vai eksperta interešu konflikta 
situāciju; 

• 5. punkts – nav cita veida, ka novērst konkurences 
ierobežojumus (22.panta (3) daļa);

Izslēgšanas noteikumi – obligātie
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48.panta (1) daļa:

• 6.punkts – konkurences tiesību pārkāpums 
(horizontālā karteļa vienošanās), noilgums – 12 
mēneši;

• 7.punkts – darba tiesību pārkāpumi; noilgums –
a) gadījumā – 3 gadi, b) gadījumā – 12 mēneši 
(iepriekš – 18 mēneši);

• 8.punkts – nepatiesas informācijas sniegšana vai 
informācijas nesniegšana. 

Izslēgšanas noteikumi – obligātie
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48.panta (1) daļas izslēgšanas noteikumi attiecas:

• uz personālsabiedrības biedru (1.-8.punkts);

• uz apakšuzņēmēju, kura sniegtie pakalpojumi vai 

veiktie būvdarbi ir vismaz 10% no kopējās līguma 

vērtības (2.-8.punkts)

• uz personu, uz kuras iespējām kandidāts vai 

pretendents balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai 

(1.-8.punkts)

Izslēgšanas noteikumi – obligātie
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• PIL 42.pant (2) daļa: 

• Noteikti vairāki  neobligātie (fakultatīvie) izslēgšanas 
noteikumi (nodoms piemērot jānorāda iepirkuma 
dokumentos vai paziņojumā).

1. Var izslēgt kandidātu vai pretendentu, ja 

• tas nav pildījis ar šo SPS noslēgtu iepirkuma līgumu, 
un SPS izmantojis līgumā noteikto iespēju vienpusēji 
atkāpties no līguma

Izslēgšanas noteikumi – fakultatīvi 
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Izslēgšanas noteikumi – fakultatīvie

Attiecas uz gadījumiem, kad līgumu nav pildījis:

• kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse 
vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs) vai

• kandidāta vai pretendenta dalībnieks vai biedrs (ja 
kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība 
vai personālsabiedrība)

• apakšuzņēmējs, kam nodoti vismaz 10% no līguma 
apjoma 

• persona, uz kuras spējām balstās, lai pierādītu 
kvalifikācijas atbilstību prasībām
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• Par iepriekš neizpildītu līgumu pie tā paša SPS var izslēgt, 

ja no dienas, kad SPS ir vienpusēji atkāpies no līguma, 

līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav 

pagājuši  12 mēneši.

• Pieņemot lēmumu par izslēgšanu, SPS izvērtē, cik 

būtisks bija pārkāpums, kura dēļ tas vienpusēji atkāpies 

no līguma, kā arī slēdzamā līguma neizpildes risku. 

• Var neizslēgt, bet noteikt papildu saistību 

nodrošinājumu vai citus noteikumus, kas padara 

ekonomiski neizdevīgu līguma noteikumu neievērošanu. 

Izslēgšanas noteikumi – fakultatīvi 
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2. Var izslēgt kandidātu vai pretendentu, ja 

• tas izdarījis smagu profesionālās darbības 
pārkāpumu (MK noteikumi Nr. 109 «Noteikumi par 
profesionālās darbības pārkāpumiem»), kas liek 
apšaubīt tā godīgumu, un tas atzīts ar neapstrīdamu 
un nepārsūdzamu kompetentās institūcijas lēmumu 
vai tiesas spriedumu (noilguma termiņš – 12 
mēneši).

Izslēgšanas noteikumi – fakultatīvi 
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• SPS, ņemot vērā iepirkuma priekšmetu vai 
iepirkuma procedūru, paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma procedūras dokumentos kā iemeslu 
kandidāta vai pretendenta izslēgšanai no dalības 
iepirkuma procedūrā var noteikt vienu vai vairākus 
MK noteikumu Nr.109 pielikumā minētos smagos 
profesionālās darbības pārkāpumus.

Profesionālās darbības pārkāpumi
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3. Var izslēgt kandidātu vai pretendentu, ja 

• tas nav pildījis ar [jebkuru] SPS, pasūtītāju, 
publisko partneri (PPP ietvaros) noslēgtu 
iepirkuma līgumu un tas atzīts ar nepārsūdzamu 
tiesas spriedumu (noilguma termiņš – 12 
mēneši).

Izslēgšanas noteikumi – fakultatīvi 
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SPS var izslēgt pretendentu, pamatojoties uz 
minētajiem 2. un 3. fakultatīvajiem izslēgšanas 
noteikumiem, ja tie attiecas uz:

• personālsabiedrības biedru;

• apakšuzņēmēju, kam nodoti vismaz 10% no līguma 
kopējās vērtības; 

• personu, uz kuras spējām balstās, lai pierādītu 
kvalifikācijas atbilstību prasībām.

Izslēgšanas noteikumi – fakultatīvi 
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Izslēgšanas noteikumi – fakultatīvi 

• Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras spējām 
pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, 
atbilst izslēgšanas noteikumiem (obligātiem vai 
fakultatīviem !), SPS  pieprasa kandidātam vai 
pretendentam attiecīgās personas nomaiņu 10 
darbdienu laikā.
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Pasākumi uzticamības nodrošināšanai 
(43.pants)

• Ja kandidāts vai pretendents atbilst 48.panta (1) un 
(2) daļā ( obligātie un fakultatīvie) noteiktajiem 
izslēgšanas gadījumiem (izņemot 48.panta (1) daļas 
2. un 8.punktu), tas iesniedz skaidrojumu un 
pierādījumus, lai pierādītu savu uzticamību.

• Kandidāts skaidrojumus un pierādījumus iesniedz 
kopā ar pieteikumu (var norādīt ESPD), pretendents 
norāda piedāvājumā uz pārkāpuma esību (var 
norādīt ESPD), bet pierādījumus iesniedz, ja tiek 
atzīts par uzvarētāju.
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Kvalifikācijas prasības

• Noteikts detalizēts regulējums kvalifikācijas atbilstības 
pārbaudei:
– kādi pierādījumi iesniedzami, lai apliecinātu saimnieciskā un 

finansiālā stāvokļa atbilstību (51.pants);

– kādi pierādījumi iesniedzami, lai apliecinātu tehnisko un 
profesionālo spēju atbilstību (52.pants).

• Noteikts pienākums ņemt vērā būvkomersantiem 
piešķirtās kvalifikācijas klases un to ietvaros vērtētos 
kvalifikācijas pierādījumus (spēkā no 2019.gada 
30.aprīļa).
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Kvalifikācijas prasības – apgrozījums 
(51.panta (2) daļa)

• Gada minimālo finanšu apgrozījumu (ne vairāk kā 3 

iepriekšējie pārskata gadi, vidējais apgrozījums vai 

katra gada minimālais apgrozījums!)  var noteikt ne 

lielāku par divām paredzamo līgumcenu vērtībām 

(konkrēta vērtība !)

– izņemot ja iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar 

īpašiem riskiem.

• Ja iepirkums dalīts daļās, ņem vērā daļu vērtību. Var 

noteikt attiecībā uz daļu grupām, ja var uzvarēt vairākās 

vienlaikus izpildāmās daļās.
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Kvalifikācijas prasības – termiņš pieredzes 
pierādīšanai (52.panta (3) daļa)

• Pieredzi būvdarbos var apliecināt ar informāciju par 
veiktajiem būvdarbiem, pievienojot izziņas un 
atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā 
5 iepriekšējos gados, izņemot gadījumu, kad 
konkurences veicināšanai pasūtītājs ir noteicis 
garāku pieredzes apliecināšanas termiņu.

• Pakalpojumu gadījumā paredzētas tiesības noteikt 
pieredzes pierādīšanas periodu garāku par 3 
gadiem.
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Kvalifikācijas prasību nošķiršana no 
vērtēšanas kritērijiem 
(52.panta (3) daļas 7.punkts) 

Kandidātu un pretendentu tehniskās un profesionālās 
spējas:

• SPS var pieprasīt iesniegt būvdarbu veicēja vai 
pakalpojumu sniedzēja vadošā personāla izglītību 
vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošus 
dokumentus, ja vadošā personāla izglītība vai 
profesionālā kvalifikācija netiek vērtēta kā viens no 
kritērijiem saimnieciski visizdevīgākā  piedāvājuma 
izvēlei.
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• Ja pretendents paļaujas uz citu subjektu spējām, lai 
pierādītu sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa
atbilstību prasībām, SPS var prasīt, lai attiecīgais 
piegādātājs un persona, uz kuras spējām tas balstās, 
būtu solidāri atbildīgi par līguma izpildi.

Balstīšanās uz citu uzņēmēju spējām 
(51.panta (8) daļa)
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• Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai 
SPS prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var 
balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs 
personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, 
kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

• SPS var prasīt, lai noteiktus īpaši svarīgus 
uzdevumus pildītu tieši pats pretendents vai – ja 
piedāvājumu iesniegusi piegādātāju apvienība – šīs 
grupas dalībnieks.

Balstīšanās uz citu uzņēmēju spējām 
(52.panta (4) un (5) daļa)

72



• SPS var prasīt, lai piedāvājumā norāda visus 
paredzamos apakšuzņēmējus.

• SPS pieprasa, lai piedāvājumā norāda visus tos 
apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no 
kopējās iepirkuma līguma vērtības.

Apakšuzņēmēji (68.pants)
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• Būvdarbu līgumos un ja pakalpojumi tiek sniegti SPS 
objektā, SPS pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot 
iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz visu 
apakšuzņēmēju, kurus plāno iesaistīt līguma izpildē, 
sarakstu (nosaukums, kontaktinformācija – ciktāl 
zināms).

• Pieprasa ziņot par jebkurām izmaiņām un jaunu 
apakšuzņēmēju piesaisti. 

Apakšuzņēmēji (68.pants)
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• Tikai publisku būvdarbu līgumu gadījumā.

• Ja SPS to paredzējis iepirkuma dokumentos un līgumā 
atrunājis kārtību, kādā veicami maksājumi un notiek 
informācijas apmaiņa ar piegādātāju un tā apakšuzņēmējiem. 

• Pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma.

• Attiecas uz pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem, kurus 
apakšuzņēmējs ir sniedzis un piegādātājs ir pieņēmis un kuru 
apmaksas termiņš tiek kavēts.

• Ja SPS nav izmaksājis visu piegādātājam pienākošos 
līgumcenu.

SPS pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu 
pieprasījumu piegādātāju un ļauj tam izteikt viedokli par 
pieprasījuma pamatotību. 

Tieši norēķini ar apakšuzņēmēju 
(68.pants)
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ZAĻAIS PUBLISKAIS IEPIRKUMS



Zaļais publiskais iepirkums (ZPI) (28.pants)

• SPS, sagatavojot iepirkumu, ņem vērā MK 
noteikumos (no 01.07.2017.) noteiktos 
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus un iepirkuma 
līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību 
noteiktām preču grupām, pakalpojumiem un 
būvdarbiem. 

• Ja ZPI prasības iepirkuma priekšmetam nav 
noteiktas, dod priekšroku tādām prasībām, kas 
nodrošina ZPI principu ievērošanu, ievērojot 
samērīgumu un objektīvus iemeslus.

77



Preču un pakalpojumu grupas, kurām ZPI 
piemērojams obligāti

1. Biroja papīrs. 

2. Drukas iekārtas.

3. Datortehnika un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra.

4. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi.

5. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi.

6. Iekštelpu apgaismojums.

7. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli.
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PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE



• Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka:
- izmantojot cenu (ja tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem 

kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē);

- izmantojot izmaksu efektivitātes pieeju (piemēram, aprites 
cikla izmaksas (58.pants));

- ņemot vērā cenu vai izmaksu efektivitāti un ar iepirkuma 
līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.

• Norāda izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, kuru 
izmantos līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (var 
izvēlēties sociālos kritērijus, t.sk. koplīgumu, ko 
piegādātājs noslēdzis ar arodbiedrību).

Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji 
(57.pants)
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KVALITĀTES KRITĒRIJI (uzskaitījums nav izsmeļošs):

• kvalitāte (piem., tehniskās priekšrocības, atbilstība, 
universālajam dizainam, sociālās un vides aizsardzības 
prasības u.c.);

• iepirkuma līguma izpildes vadības struktūra un iesaistītā 
personāla kvalifikācija un pieredze, ja iepirkuma līguma 
izpildes kvalitāti var būtiski ietekmēt iesaistītā 
personāla kvalifikācija un pieredze;

• pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā palīdzība, 
piegādes nosacījumi, u.c.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji 
(57.pants)
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Nepamatoti lēts piedāvājums (59.pants)

Skaidrojums par cenas pamatotību var attiekties uz:

• […]

• vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības 
jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos 
noteikto pienākumu ievērošanu (noraida, ja cenā 
nav iekļautas ar šim faktoriem saistītās izmaksas);

• saistībām pret apakšuzņēmējiem;

• […]
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IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪJUMI,
IEPIRKUMA LĪGUMA PUBLICĒŠANA



Kad pieļaujami grozījumi?
(66.pants)

• (1) Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie 
nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu 
un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto 
mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:

1) grozījumi ir nebūtiski;

2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai 66.panta (2) (3)
daļā minētajos gadījumos (kļūda atsaucē!);

3) grozījumi tiek izdarīti 66.panta  (4) (5) daļā minētajā 
gadījumā (kļūda atsaucē!) neatkarīgi no tā, vai tie ir 
būtiski vai nebūtiski (de minimis slieksnis (10/15%)).
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Kad pieļaujami būtiski grozījumi?
66.panta (3) daļa

1) Grozījumi paredzēti iepirkuma procedūras 
dokumentos un iepirkuma līgumā (kad grozījumi ir 
pieļaujami, grozījumu apjoms un būtība);

2) SPS ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi 
vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā 
iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku 
izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt ekonomisku 
vai tehnisku iemeslu dēļ vai piegādātāja maiņa 
radītu ievērojamas grūtības; 
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Kad pieļaujami būtiski grozījumi?
66.panta (3) daļa

3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu 
iemeslu dēļ, kurus SPS iepriekš nevarēja paredzēt;

4) izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu piegādātāju 
atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu 
noteikumiem par komersantu reorganizāciju un 
uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas 
izslēgšanas noteikumi.
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Kad pieļaujami būtiski grozījumi?
66.panta (3) daļa

• 2. un 3.punkta gadījumā:

– līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50% no sākotnējās 

līgumcenas katrā grozījumu reizē; 

– tiek publicēts paziņojums par izmaiņām līguma darbības 

laikā 5 d/d laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās.

• Ja iepirkuma līgumā ir paredzēta līgumcenas 

indeksācija, sākotnējā iepirkuma līguma līgumcena 

ir līgumcena, kas indeksēta. 
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Iepirkuma līgumu publicēšana 
(65.panta (10) daļa)

Ne vēlāk kā 10 d/d pēc dienas, kad stājas spēkā 
iepirkuma līgums vai tā grozījumi, 

SPS savā pircēja profilā ievieto iepirkuma līguma vai 
grozījumu tekstu, 

ja līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu 
robežvērtībām vai lielāka 

un grozījumu pamatojumu (pamatojumu tikai 
būtiskiem grozījumiem), 

ievērojot komercnoslēpumu aizsardzības prasības.
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• Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nav tiesīgs 
bez saskaņošanas ar SPS veikt piedāvājumā norādītā 
personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu 
apakšuzņēmējus līguma izpildē.

• 67.pantā noteikta personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas 
kārtība un gadījumi, kad SPS nepiekrīt personāla un 
apakšuzņēmēju nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja 
piesaistei (piem., ja tas būtu varējis ietekmēt piedāvājuma 
izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem).

Novērtēta personāla un apakšuzņēmēju 
nomaiņa (67.pants)
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SPS ir tiesīgs pirms termiņa vienpusēji atkāpties no iepirkuma 
līguma šādos gadījumos:

1. iepirkuma līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav 
pieļaujami;

2. iepirkuma līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma 
procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem vai tie 
būtiski mainīti;

3. izvēlētais uzvarētājs atbilda izslēgšanas gadījumiem un bija 
izslēdzams no iepirkuma procedūras;

4. iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piegādātājam 
nevajadzēja piešķirt ES tiesību vai šī likuma būtiska 
pārkāpuma dēļ, kuru konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.

Iepirkuma līguma pirmstermiņa 
izbeigšana (69.pants)
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IESNIEGUMU IESNIEGŠANA IUB



1) ne vēlāk kā 7 dienas (iepriekš – 4 d/d) pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā 
konkursā; 

2) ne vēlāk kā 4 d/d pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām; 

3) ne vēlāk kā 4 d/d pirms uzaicinājumā noteiktā  
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

4) ne vēlāk kā 7 dienas  (iepriekš – 4 d/d) pirms tam, kad 
beidzas metu iesniegšanas termiņš;

5) ne vēlāk kā 2 d/d pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām šā likuma 13. panta (5) daļā minētā 
iepirkuma gadījumā.

Iesniegumu iesniegšanas termiņi par 
iepirkuma dokumentiem
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Depozīts

• 0,5% no paredzamās līgumcenas, bet ne vairāk kā 15 000 
EUR būvdarbu līgumiem (ja nevar noteikt paredzamo 
līgumcenu vai tā nav norādīta iepirkuma procedūras 
dokumentos – 3400 EUR) un 840 EUR piegādēm un 
pakalpojumiem.

• IUB pārbauda depozīta saņemšanu 1 d/d laikā. Ja depozīts 
nav saņemts, IUB var atstāt iesniegumu bez izskatīšanas.

• Nav jāmaksā, ja apstrīd iepirkuma procedūras 
pārtraukšanu vai iepirkuma procedūras dokumentu 
prasības.

• Depozītu var iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas 
polisi vai iemaksāt naudas summu.
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Depozīts

Depozītu atmaksā 5 darbdienu laikā pēc:

1. iesnieguma atsaukšanas dienas, ja iesniedzējs ir atsaucis 
iesniegumu līdz tā izskatīšanai komisijā, pamatojoties uz to, ka 
pasūtītājs ir novērsis iesniegumā minētos pārkāpumus;

2. tiesas sprieduma noraksta saņemšanas, ja ar spēkā stājušos 
spriedumu tiesa iemaksāto depozīta maksājumu uzdod 
atmaksāt iesniedzējam;

3. tam, kad paziņots lēmums par iesnieguma atstāšanu bez 
izskatīšanas;

4. tam, kad stājies spēkā lēmums aizliegt pasūtītājam slēgt 
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai atcelt pasūtītāja 
lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu. 
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


