APSTIPRINĀTS: 02.12.2019.

Konkursa procedu ra ar saruna m vai sarunu procedu ra
pēc atklāta vai slēgta konkursa

Konkursa procedūra ar sarunām1

Sarunu procedūra2

Piemēro, ja saņemti tikai neatbilstīgi vai nepieņemami piedāvājumi, tādēļ jārisina sarunas ar mērķi
iegūt atbilstīgus un pieņemamus piedāvājumus.

Piemēro, ja pasūtītājs konstatē, ka nav atsaucies neviens piegādātājs,
kurš spētu apmierināt pasūtītāja vajadzības, tādēļ nepieciešams
uzrunāt citus piegādātājus.
Pēc atklāta konkursa
Pēc slēgta konkursa
pieļaujama vienīgi tādos gadījumos, kad pieļaujama vienīgi tādos
nav iesniegti piedāvājumi (vai piemēroti gadījumos, kad nav
piedāvājumi**).
iesniegti pieteikumi vai
piedāvājumi
(vai
**Nepiemērots piedāvājums (iepirkuma piemēroti pieteikumi***
līgumam neatbilstošs piedāvājums) ir tāds, vai piedāvājumi**).
kam nav sakara ar līgumu, jo bez būtiskām
izmaiņām acīmredzami nevar apmierināt ***Pieteikums
ir
pasūtītāja vajadzības un prasības, kas nepiemērots,
ja
norādītas
iepirkuma
procedūras kandidāts tiks izslēgts vai
dokumentos (pretstatā piedāvājumam, kas to var izslēgt saskaņā ar
varētu tikt uzlabots konkursa procedūras ar pasūtītāja noteiktajām
sarunām gaitā) vai tāds, kas noraidīts kvalifikācijas prasībām
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma vai
izslēgšanas
41. panta vienpadsmito daļu.
noteikumiem.

Pieļaujama vienīgi tādos gadījumos, kad iesniegtie piedāvājumi:
• neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām*
• atzīti par nepamatoti lētiem
• pārsniedz iepirkuma procedūras dokumentos norādīto paredzamo līgumcenu
• iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
vai atklātā konkursā pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
kvalifikācijas prasībām
* Piedāvājums pēc būtības ir atbilstošs iepirkuma līgumam, ar nelielām izmaiņām tas varētu
apmierināt pasūtītāja vajadzības un prasības, kas norādītas iepirkuma procedūras dokumentos.
Konkursa procedūru ar sarunām rīko:

publicējot paziņojumu nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja uz sarunām tiek aicināti tikai visi
par līgumu,
tie pretendenti, kas:
• atbilst atklātā vai slēgtā konkursā noteiktajām kvalifikācijas
ja
pretendenti
prasībām
neatbilst kvalifikācijas
• nav izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā
NB! Kandidātu neatbilstība kvalifikācijas prasībām ir pamats
prasībām (pēc atklāta
• iesnieguši piedāvājumus atklātā vai slēgtā konkursā noteiktajā piemērot sarunu procedūru tikai pēc slēgta konkursa
konkursa)
piedāvājumu iesniegšanas termiņā
Pasūtītājs nepublicē paziņojumu par līgumu.
Pasūtītājs procedūru
rīko
saskaņā
ar
Noteikumu3 63.-103.
punktu.
Pasūtītājs ir tiesīgs
mainīt prasības.
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Pasūtītājs uzaicina atbilstošos pretendentus uz sarunām un rīkojas
saskaņā ar Noteikumu3 79.-103. punktu (jo kandidātu atlase faktiski jau ir
notikusi).
Prasības drīkst mainīt, taču izmaiņām nevajadzētu būt tik būtiskām, ka
tās būtu ļāvušas piedalīties citiem kandidātiem vai pretendentiem.

Publisko iepirkumu likuma 8. panta sestās daļas 5. punkts
Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 1. punkts
3 Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
4
Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 1. punkta a) un b) apakšpunkts
2

Pasūtītājs procedūru rīko saskaņā ar Noteikumu3 178.-180. punktu.
Nedrīkst būtiski mainīti sākotnējos iepirkuma līguma izpildes
noteikumus (t.sk., atlases prasības un tehnisko specifikāciju)! (Ir
jāievēro prasības attiecībā uz līgumcenu4, ja atklāts vai slēgts konkurss
pārtraukts, jo piedāvājumi noraidīti saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 41. panta vienpadsmito daļu.)

