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Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma
41.panta pirmās daļas 3.punkta piemērošanu
Publisko iepirkumu likuma 37.panta pirmajā daļā noteikts, ka pasūtītājs atlasa
kandidātus un pretendentus saskaņā ar šā likuma 40., 41., 42., 43. un 44.pantā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteikto
piedāvājuma izvēles kritēriju.
Atbilstoši likuma 41.pantam pasūtītājs pārbauda kandidāta vai pretendenta saimnieciskā
un finansiālā stāvokļa atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.
Saskaņā ar 41.panta pirmās daļas 3.punktu pasūtītājs joprojām var pieprasīt, lai
piegādātājs sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām
apliecina, iesniedzot izziņu par savu kopējo finanšu apgrozījumu vai, ja nepieciešams, finanšu
apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem
gadiem.
Līdz ar likuma „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” stāšanos spēkā 2009.gada
13.augustā no Publisko iepirkumu likuma 41.panta ir izslēgta otrā daļa, kas paredzēja:
„Pasūtītājs var noteikt, kādam jābūt piegādātāja gada kopējam finanšu vidējā
apgrozījuma minimālajam apjomam vai gada finanšu vidējam apgrozījumam attiecībā uz
konkrēto iepirkumu minimālo apjomu piegādātāja darbības laikā, bet ne vairāk kā par trim
iepriekšējiem gadiem. Pasūtītājs nosaka tādu minimālo apjomu, kas ne vairāk kā trīs reizes
pārsniedz piedāvāto līgumcenu.”
No minētā secināms, ka likumā vairs nav noteikta:
1) minimālā finanšu apgrozījuma apmēra maksimālā robeža;
2) finanšu apgrozījuma apmēra piesaiste pretendenta piedāvātajai līgumcenai.
Ja pasūtītājs, vērtējot nepieciešamību izvirzīt minēto prasību par piegādātāja finanšu
apgrozījumu, izvēlas izvirzīt šādu prasību, tas atbilstoši likuma 37.panta otrajai daļai prasību
apmēru nosaka samērīgi līguma priekšmetam. Piemēram, prasības attiecībā uz gadījumu,
kad nepieciešama vienreizēja preču piegāde, un gadījumu, kad nepieciešama pakalpojumu
sniegšana ilgstošā laika periodā, visticamāk atšķirsies.
Informāciju par to, kurām minimālā atbilstības līmeņa prasībām piegādātājam jāatbilst
un kuri dokumenti jāiesniedz, pasūtītājs norāda iepirkuma procedūras dokumentos.
Uzmanību
1. Pasūtītājs izvirza prasības attiecībā uz finanšu apgrozījumu, ņemot vērā, ka
piegādātājs varētu darboties tirgū mazāk nekā trīs gadus, tādējādi neliedzot iespēju iepirkuma
procedūrās piedalīties arī šādiem piegādātājiem (direktīvas 2004/18/EK 47.panta 1.punkta „c”
apakšpunkts).
2. Ja kandidāts vai pretendents neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām, tad sarunu procedūrā un slēgtā konkursā šāds kandidāts netiek
uzaicināts iesniegt piedāvājumu, konkursa dialogā šāds kandidāts netiek uzaicināts piedalīties
dialogā, savukārt atklātā konkursā šāda pretendenta piedāvājums netiek tālāk vērtēts.

