APSTIPRINĀTS 04.10.2019.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem
Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) vērš uzmanību, ka pasūtītājiem,
plānojot un veicot iepirkumus, ir jāņem vērā ne tikai Publisko iepirkumu likumā
(turpmāk – PIL) noteiktais, bet arī vairāki Ministru kabineta noteikumi. Ministru
kabineta noteikumi atrodami IUB tīmekļvietnē.
Lai noteiktu, vai attiecīgais iepirkums ir virs Eiropas Savienības noteiktā
līgumcenu sliekšņa (turpmāk – ES līgumcenu robežvērtībām), līdz ar to izsludināms arī
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (turpmāk – ES OV), jāņem vērā Ministru
kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 105 „Noteikumi par publisko iepirkumu
līgumcenu robežvērtībām”. Minētajos noteikumos noteiktās ES līgumcenu
robežvērtības:
Publisku preču un pakalpojumu līgumu ES noteiktais
līgumcenu slieksnis
Publisku būvdarbu līgumcenu ES noteiktais līgumcenu
slieksnis
PIL 2. pielikumā minēto pakalpojumu līgumiem, kas tiek
slēgti 10. pantā paredzētajā kārtībā, ES noteiktais
līgumcenu slieksnis

144 000 euro

5 548 000 euro

750 000 euro

Savukārt, lai pasūtītājs varētu veikt iepirkumu un piemērot kādu no PIL 8. panta
pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām, tam jāpiemēro arī Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu
norises kārtība”, kas nosaka iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtību,
ciktāl to neregulē PIL.
Piemēram, minētie noteikumi nosaka iepirkumu norises kārtību un piemērošanas
noteikumus, nolikuma saturu, iepirkumu izsludināšanas, pārtraukšanas un izbeigšanas
noteikumus, iepirkumu gaitas dokumentēšanu un ziņojuma saturu, tāpat arī
piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņus.

Atklāts konkurss – minimālie termiņi
elektroniska
Steidzamības
piedāvājumu
gadījumā
iesniegšana

Parasti

Ja publicēts
IIP*

Virs ES līgumcenu robežvērtībām
(pēc nosūtīšanas*** ES OV)

35

15

15

30

Zem ES līgumcenu robežvērtībām
(pēc publicēšanas*** IUB tīmekļvietnē)

20

15

15

15

Virs ES līgumcenu robežvērtībām PIETEIKUMI
(pēc nosūtīšanas*** ES OV)
PIEDĀVĀJUMI

30

30

15

30

30

10

10

25

Zem ES līgumcenu robežvērtībām PIETEIKUMI
(pēc publicēšanas*** IUB
PIEDĀVĀJUMI
tīmekļvietnē)

20

20

15

20

20

10

10

15

Virs ES līgumcenu robežvērtībām PIETEIKUMI
(pēc nosūtīšanas*** ES OV)
PIEDĀVĀJUMI

30

30

15

30

30

10

10

25

Zem ES līgumcenu robežvērtībām PIETEIKUMI
(pēc publicēšanas*** IUB
PIEDĀVĀJUMI
tīmekļvietnē)

20

20

15

20

20

10

10

15

Pēc grozījumu
izdarīšanas
Vismaz puse no
sākotnējā termiņa,
bet ne mazāk par
7 dienām**

Slēgts konkurss – minimālie termiņi
Vismaz puse no
sākotnējā termiņa,
bet ne mazāk par
7 dienām**

Konkursa procedūra ar sarunām – minimālie termiņi

2

Vismaz puse no
sākotnējā termiņa,
bet ne mazāk par
7 dienām**

Konkursa dialogs – minimālie termiņi
Parasti

Pēc grozījumu izdarīšanas

Virs ES līgumcenu robežvērtībām
(pēc nosūtīšanas*** ES OV)

PIETEIKUMI

30

Vismaz puse no sākotnējā termiņa, bet
ne mazāk par 10 dienām

Zem ES līgumcenu robežvērtībām
(pēc publicēšanas*** IUB tīmekļvietnē)

PIETEIKUMI

20

Vismaz puse no sākotnējā termiņa, bet
ne mazāk par 10 dienām

PIEDĀVĀJUMI

NAV NOTEIKTS, nosaka pasūtītājs

Inovācijas partnerības procedūra – minimālie termiņi
Parasti

Pēc grozījumu izdarīšanas

Virs ES līgumcenu robežvērtībām
(pēc nosūtīšanas*** ES OV)

PIETEIKUMI

30

Vismaz puse no sākotnējā termiņa, bet
ne mazāk par 10 dienām

Zem ES līgumcenu robežvērtībām
(pēc publicēšanas*** IUB tīmekļvietnē)

PIETEIKUMI

20

Vismaz puse no sākotnējā termiņa, bet
ne mazāk par 10 dienām

PIEDĀVĀJUMI

3

NAV NOTEIKTS, nosaka pasūtītājs

Metu konkurss

Virs ES līgumcenu robežvērtībām (pēc nosūtīšanas*** ES OV) vai
Zem ES līgumcenu robežvērtībām (pēc publicēšanas*** IUB tīmekļvietnē)

35

Dinamiskā iepirkumu sistēma

Virs ES līgumcenu robežvērtībām (pēc nosūtīšanas*** ES OV)

PIETEIKUMI

30

Zem ES līgumcenu robežvērtībām (pēc publicēšanas*** IUB tīmekļvietnē)

PIETEIKUMI

20

no dienas, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

PIEDĀVĀJUMI

10

*IIP - Iepriekšējais informatīvais paziņojums
** ja puse no termiņa nav nosakā ma veselos skaitļos, rezultāts apaļojams uz augšu
*** norādītais termiņš jārēķina, ņemot vērā 3 darba dienas, kas paredzētas IUB paziņojuma pārbaudei
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Termiņi, kādos publicējami iepirkuma procedūras dokumenti
Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība pēc izsludināšanas
Saskaņā ar PIL 36. panta pirmo daļu, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28.
februāra noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 8.,
31., 68., 108. un 143. punktu pasūtītājam piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem
savā pircēja profilā jānodrošina, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi (sākot
ar dienu, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē).
Tā kā minētais nosacījums nozīmē, ka, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas
brīdi, iepirkuma procedūras dokumentiem jābūt brīvi un tieši pieejamiem pasūtītāja
pircēja profilā, iepirkuma procedūras dokumentus pircēja profilā var ievietot ātrāk, nekā
paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē.
Attiecībā uz iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir virs ES robežvērtībām,
jāņem vērā, ka saskaņā ar PIL 34. panta trešo daļu IUB paziņojumu par līgumu publicē
pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu ES OV vai 48 stundas
pēc tam, kad saņemts ES OV apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu. Līdz ar to var
rasties situācija, ka paziņojums par līgumu IUB tīmekļvietnē tiek publicēts brīvdienā.
Tādējādi tieši iepirkumos, kuru paredzamā līgumcena ir virs ES robežvērtībām,
iepirkuma procedūras dokumentus pircēja profilā var ievietot brīdī, kad IUB nosūta
paziņojumu publicēšanai ES OV, par ko pasūtītājam ES OV nosūta elektroniskā pasta
ziņojumu, kurā minēts, ka paziņojums ir saņemts ES OV un tiks publicēts.
Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība pēc grozījumiem
Saskaņā ar PIL 36. panta ceturto daļu, ja pasūtītājs 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.
Tādējādi no minētā regulējuma izriet, ka iepirkuma procedūras dokumenti
grozījumu gadījumā pasūtītāja pircēja profilā ievietojami, negaidot paziņojuma par
izmaiņām vai papildu informāciju publicēšanu IUB tīmekļvietnē, un iepirkuma
procedūras dokumenti grozījumu gadījumā ievietojami pasūtītāja pircēja profilā ne vēlāk
kā dienu pēc tam, kad attiecīgais paziņojums iesniegts IUB publicēšanai.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju iesniedzams Iepirkumu
uzraudzības birojam publicēšanai ne vēlāk kā pēdējā pieteikumu vai piedāvājumu
iesniegšanas dienā.
Aprēķinot termiņu, par kādu grozījumu gadījumā jāpagarina pieteikumu vai
piedāvājumu iesniegšanas termiņš, nav jāņem vērā:
• sākotnējā paziņojuma publicēšanas diena, ja paredzamā līgumcena ir
mazāka par ES robežvērtībām,
• diena, kad paziņojums nosūtīts publicēšanai ES OV, ja paredzamā
līgumcena ir vienāda ar ES robežvērtībām vai lielāka par to,
• jāieskaita pēdējā pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas diena.
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