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Notiesāto nodarbinātības veicināšana
(46.p. 4.d.)
Līdz šim – nav noteikumu piedāvājuma izvēlei
līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā
Turpmāk - ja pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu
par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka
piedāvājumu novērtējums atbilstoši
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir
vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru
iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz
20 notiesātos ieslodzījuma vietās.
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IZŅĒMUMI
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IN-HOUSE izņēmums
(3.p. 1.d. 7.pkt.)
Līdz šim

Turpmāk

7) tādas institūcijas
veiktajiem būvdarbiem vai
piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atrodas
pilnīgā pasūtītāja kontrolē un
kura galvenokārt veic
būvdarbus vai piegādes vai
sniedz pakalpojumus
pasūtītājam

7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura
vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:
a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā
kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības ietekmēt
kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus
un lēmumus),
b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma
veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošo
pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus
kontrolē šo institūciju kontrolējošie pasūtītāji,
c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder
pasūtītājiem, kas to kontrolē
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IN-HOUSE izņēmums
(pārejas not. 30.pkt.)
Grozījumi šā likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā par tā
izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Pasūtītājs no 2013.gada 1.janvāra neturpina preču,
pakalpojumu vai būvdarbu saņemšanu no piegādātāja, kuram
tiesības piegādāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt
būvdarbus piešķirtas, piemērojot šā likuma 3.panta pirmās
daļas 7.punktā noteikto likuma piemērošanas izņēmumu, ja šis
piegādātājs neatbilst šā likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā
(redakcijā, kas stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī) noteiktajiem
kritērijiem.
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Pētniecība [1]
(1.p. 10.1 pkt.)
PIL ietverta funkcionāla pētniecības un izstrādes
definīcija:
101) pētniecība un izstrāde — visas darbības,
kas saistītas ar fundamentāliem un rūpnieciskiem
pētījumiem un eksperimentālo izstrādi;
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Pētniecība [2]
(3.p. 1.d. 6.pkt.)
Līdz šim
6) zinātniskās pētniecības
pakalpojumiem, izņemot
tādus pētniecības
pakalpojumus, par kuriem
pilnībā samaksā un kurus
izmanto paša vajadzībām
vienīgi pasūtītājs;

Turpmāk
6) pētniecības un izstrādes pakalpojumiem, kuru
CPV kods ir no 73000000-2 līdz 73436000-7,
izņemot 73200000-4, 73210000-7 un
73220000-0. Šis likuma piemērošanas izņēmums
nav piemērojams, ja vienlaikus pastāv šādi
nosacījumi:
a) labumu no sniegtā pakalpojuma rezultātiem
gūs tikai pasūtītājs, kas šos rezultātus izmantos
vienīgi savām vajadzībām,
b) pasūtītājs pilnībā samaksās par sniegto
pakalpojumu;
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Pētniecība [3]
(5.p. 2.pkt.)
Līdz šim

Turpmāk

2) iespieddarbu, elektronisko izdevumu,
rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu
bibliotēku krājumu papildināšanai vai
izglītības un pētniecības procesa
organizēšanai izglītības iestādēs un
valsts un universitāšu dibinātās
zinātniskajās institūcijās;

2) iespieddarbu, elektronisko izdevumu,
rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu
bibliotēku krājumu papildināšanai vai
izglītības un pētniecības procesa
organizēšanai izglītības iestādēs, kā arī
valsts vai augstskolu izveidotās
zinātniskajās institūcijās;
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Pētniecība [4]
(5.p. 7.pkt.)
7) piegādēm un pakalpojumiem privāto tiesību juridiskās
personas pilnībā finansēta pētniecības un izstrādes
līguma izpildei valsts vai augstskolas izveidotā
zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju
reģistrā, ja par šīm piegādēm un pakalpojumiem pilnībā
atlīdzina no līdzekļiem, kuri saņemti par šā pētniecības
un izstrādes līguma izpildi;
- Attiecas uz gadījumiem, kad pētniecības un izstrādes līgumu finansē
privāto tiesību juridiskās personas, kas nav pasūtītāji
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Pētniecība [4]
(5.p. 8.pkt.)
8) materiālu, reaģentu un komponentu piegādi
eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei
valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā,
kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo
materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību, to
parametrus vai daudzumu nosaka pētniecības vai
izstrādes procesa norise;
NB: Neattiecas uz iepriekš «viegli» plānojamām piegādēm
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Pētniecība [5]
(5.p. 9.pkt.)
9) zinātniskās publikācijas publicēšanu
zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā
izdevumā un par to samaksā vai par to
zinātniekam atlīdzina valsts vai augstskolas
izveidota zinātniskā institūcija, kas reģistrēta
zinātnisko institūciju reģistrā.
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Aizsardzības iepirkumi [1]
(3.p. 5.d.)
Līdz šim

Turpmāk

(5) Šo likumu nepiemēro, ja saskaņā ar
likumu, kas reglamentē iepirkumus
aizsardzības un drošības jomā, tiek slēgts
iepirkuma līgums, kura priekšmets ir:

(5) Šo likumu nepiemēro, ja saskaņā ar
Aizsardzības un drošības jomas
iepirkumu likumu tiek slēgts iepirkuma
līgums, kura priekšmets ir:

1) militāra rakstura preces, kas minētas
īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par
Eiropas Savienības darbību 346.pantu;

1) preces, kas īpaši izstrādātas vai
pielāgotas militārām vajadzībām un ir
izmantojamas kā ieroči, munīcija vai
militārais aprīkojums, tajā skaitā militāra
rakstura preces, kuras minētas īpašā
sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību 346.pantu, un to
sastāvdaļas un detaļas;
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Aizsardzības iepirkumi [2]
(3.p. 5.d.)
Līdz šim

Turpmāk

2) preces, kas paredzētas drošības
mērķiem un ietver, apstrādā vai citā veidā
ir saistītas ar tādu informāciju, kura
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīta par
valsts noslēpumu;

2) drošības mērķiem paredzētas preces,
tajā skaitā to sastāvdaļas un detaļas,
kuras ietver, apstrādā aizsargājamu
informāciju vai citā veidā ir saistītas ar
šādu informāciju;

3) būvdarbi, preces vai pakalpojumi, kas
tieši saistīti ar šīs daļas 1. un 2.punktā
minētajām precēm jebkurā to aprites cikla
posmā;

3) būvdarbi, preces vai pakalpojumi, kas
tieši saistīti ar šīs daļas 1. un 2.punktā
minētajām precēm jebkurā to aprites
cikla posmā;

4) būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši
paredzēti militāriem mērķiem vai tādām
būvēm, vai tādu pakalpojumu sniegšanai,
informācija par kuriem saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem atzīta par valsts
noslēpumu.

4) būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši
paredzēti militāriem mērķiem vai tādām
būvēm vai tādu pakalpojumu sniegšanai,
informācija par kuriem ir aizsargājama
informācija;
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PAREDZAMĀ LĪGUMCENA
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Paredzamā līgumcena [1]
(1.p. 9.pkt. un 9.p. 1.d.)
līgumcena — kopējā samaksa par līguma izpildi,
ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot
pievienotās vērtības nodokli;
Paredzamo līgumcenu noteic kā pasūtītāja plānoto
kopējo samaksu par līguma izpildi, ko piegādātājs var
saņemt no pasūtītāja un citām personām. Pasūtītājs,
plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles
iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, visus
saistībā ar līgumu maksājamos nodokļus (izņemot
pievienotās vērtības nodokli), kā arī (..).
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Paredzamā līgumcena [2]
(9.p. 6. un 7.d.)
«Paskaidrota» iespēja neveikt iepirkumu
attiecībā uz tām daļām, kuru līgumcena ir
mazāka par 20% no kopējās visu daļu
līgumcenas, ja šo daļu vērtība ir mazāka par
10 000 latu būvdarbu līgumiem un mazāka par
3000 latu piegādes un pakalpojumu līgumiem.
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LĪGUMU TERMIŅI
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Līgumu termiņi
(67.p. 3.d.)
Līdz šim

Turpmāk

Pakalpojumu un piegādes
līgumu termiņš ≤ 5 gadiem

Pakalpojumu, piegādes un būvdarbu līgumu termiņš
≤ 5 gadiem

Izņēmums: iepirkuma līgumi
publiskās un privātās
partnerības gadījumos

Izņēmumi:
•tas ir paredzēts citā likumā
•tas ir būtiski nepieciešams līguma izpildes
nodrošināšanai ar līguma priekšmetu tieši saistītu
tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ*
* Tiešā pārvalde saņem MK atļauju / pastarpinātā
pārvalde – attiecīgās atvasinātās personas orgāna
atļauju
* Paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem pamatojums apstākļu esamībai
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«MAZIE» IEPIRKUMI
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Piedāvājuma saturs
(8.1 p. 3.d.)
Nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā
tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam sagatavots
darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms
par daļēju pakalpojuma izpildi.
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Iepirkumu (ne) izziņošana
(8.1 p. 10.d.)
Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt paziņojumu par plānoto līgumu:
•ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā
minētajiem pakalpojumiem;
•ja iepirkums atbilst šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta
pēdējā teikuma nosacījumiem;
•ja iepirkums atbilst šā likuma 63.panta nosacījumiem;
•ja iepriekš ir veikts iepirkums šā panta kārtībā un tajā
iesniegti iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši
piedāvājumi (ja būtiski neatšķiras līguma noteikumi un uzaicina
tikai atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem neizslēgtos un
kvalifikācijas prasībām atbilstošos pretendentus).
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Piedāvājumu izvērtēšana
(8.1 p. 5.2 d.)
Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma
komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts
kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai
Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka
pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas
neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus.
NB: Nepieprasa izziņas, ja informācija ir pieejama publiskās
datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā
esošās informācijas sistēmās.
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Rezultātu paziņošana [1]
(8.1 p. 7. un 8.d.)
(8) Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad
noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
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Rezultātu paziņošana [2]
(8.1 p. 7. un 8.d.)
(7) Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta
pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta
pretendentam šā panta 5.3 daļā minēto lēmumu, kā arī
savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu
elektronisku pieeju šā panta 5.3 daļā minētajam
lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc
pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai
nosūta pretendentam šā panta 5.3 daļā minēto lēmumu,
kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu
elektronisku pieeju šā panta 5.3 daļā minētajam
lēmumam.
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Pārsūdzības kārtība
(8.1 p. 13.d)
Līdz šim:

Turpmāk:

APL «parastā kārtība»

APL «parastā kārtība»
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«B» DAĻAS IEPIRKUMI
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«B» daļas iepirkumi
(8.p. 7.d.)
Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem
pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā
noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 17.pantā,
III nodaļā (iepirkuma komisija), 27.pantā, 30.panta pirmajā,
ceturtajā un sestajā daļā (informācijas pieejamība), 32.pantā,
35.panta pirmajā daļā un 67.pantā paredzētās prasības.
Pasūtītājs pirms iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par
veicamo iepirkumu savā mājaslapā internetā, norāda
piedāvājumu iesniegšanas termiņu un nodrošina brīvu un
tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteic ne īsāku par 10
darbdienām no paziņojuma publicēšanas dienas.
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IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
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«Interešu konflikta mazināšana»
(11.p. 4.d.)
Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja
piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no
iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai
iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā,
piegādātājs, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša
projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja
minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā
iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar
iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi
veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta
sasniegšanu.
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Nodokļu nemaksāšana
(39.p. 1.d. 1.pkt.)
Papildu izslēgšanas iemesls – [izslēdz, ja]
atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par
izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto
maksājumu nomaksas
NB1: Nav konkrēta pārbaudes mehānisma (sk. 39.p. 5.d.)
NB2: Piemērojams, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts
vai turpinās pēc 2012.gada 31.jūlija (pārejas not. 36.pkt.)
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Izslēgšanas noteikumi
apakšuzņēmējiem
Būtiski precizējumi 1.d. 11.pkt - uz pretendenta norādīto
apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās
iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja
kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, un
kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4.,
5. un 10.punktā minētie nosacījumi.
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Galīga nolēmuma nepieciešamība
Precizēti izslēgšanas iemesli – 1.d. 1. un
2.pkt. Noteikts, ka izslēdz tikai tad, ja
attiecīgais lēmums stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams
Novērsta problēma ar noilguma aprēķināšanu
4.d., nosakot, ka to skaita no dienas, kad
attiecīgais lēmums / spriedums kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams
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NĪN nomaksas pārbaude [1]
(39.p. 1.d. 5.pkt. un 5.d. 2.pkt.)
Pamatnorma: [izslēdz, ja] kandidātam vai pretendentam Latvijā
un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā
dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus
[Lai pārbaudītu, jāiesniedz] izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu
dienests un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un
šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi
no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā
dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus
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NĪN nomaksas pārbaude [2]
(pārejas not. 32.pkt.)
Pārejas noteikums: Līdz brīdim, kad informācija par
nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā būs
pieejama vienkopus publiskajā datubāzē vai tiešsaistē
attiecīgās kompetentās iestādes pārziņā esošajā
informācijas sistēmā, šā likuma 8.1 panta piektās daļas
2.punktā un 5.2 daļā, kā arī 39.panta pirmās daļas
5.punktā minētos kandidātu un pretendentu izslēgšanas
nosacījumus neattiecina uz nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem Latvijā.
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Administratīvā sloga mazināšana
(39.p. 5.1 d. )
Saglabāts pienākums apliecināt izslēgšanas
noteikumu neattiecināmību, iesniedzot
izziņas.*
*(51) Pasūtītājs nepieprasa šā panta piektajā
daļā minētos dokumentus, ja attiecīgā
informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs
vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu
pārziņā esošajās informācijas sistēmās.
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Uzdevums MK rīkoties
Ministru kabinets nodrošina, ka no 2014.gada
1.janvāra šā likuma 8.1 panta 5.2 daļā, kā arī
39.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 5.punktā
minētā informācija pasūtītājam ir pieejama
publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo
kompetento iestāžu pārziņā esošajās
informācijas sistēmās.
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APAKŠUZŅĒMUMA LĪGUMI
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Regulējuma mērķis
Novērst pārkāpuma procedūru pret LV par
nepamatotu un formālu ierobežojumu
apakšuzņēmēju piesaistei
Veicināt godīgu konkurenci, kontrolējot
apakšuzņēmēju piesaisti un nomaiņu,
paredzot izslēgšanas noteikumu attiecināšanu
uz tiem
Nodrošināt, ka apakšuzņēmēji, kas uzņemas
izpildīt būtisku līguma daļu, ir līdzatbildīgi par
līguma izpildi kopumā
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Apakšuzņēmēju piesaiste
(20.p. 1.d.)
Pasūtītājs nolūkā pārliecināties, ka piegādātājs
spēs izpildīt iepirkuma līgumu, ir tiesīgs pieprasīt,
lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās
līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos
apakšuzņēmējus.
NB: neprasa norādīt visus apakšuzņēmējus, lai
pārbaudītu izslēgšanas nosacījumu attiecināmību
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Apakšuzņēmēju piesaiste
(20.p. 2.d.)
Publiska būvdarbu un pakalpojumu līguma gadījumā
pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā
norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo
būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka,
un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo
būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.
Mērķis: pārbaudīt izslēgšanas nosacījumu attiecināmību
Informācija par apakšuzņēmējiem → ziņojumā (35.p. 4.d.
10.pkt.)
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Apakšuzņēmēju piesaiste
(20.p. 3.d.)
Pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos, kā arī iepirkuma līgumā vai
vispārīgās vienošanās noteikumos paredz
apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtību, kā arī kārtību,
kādā jaunie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē
atbilstoši šā likuma 68.panta noteikumiem.
Mērķis: nodrošināt tiesisko noteiktību un netieši dot
tiesības apakšuzņēmējus piesaistīt arī līguma izpildes
laikā
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Apakšuzņēmēju piesaiste
(20.p. 4.d.)
Ja būvdarbu līguma gadījumā iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents ir paredzējis apakšuzņēmējam
izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, kuras vērtība ir
vismaz 50 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības,
un slēdzamā iepirkuma līguma līgumcena ir 3 000 000
latu vai lielāka, iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents un attiecīgais apakšuzņēmējs iepirkuma
līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz kā piegādātāju
apvienība, nosakot katra dalībnieka atbildību.
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Apakšuzņēmēju piesaiste
(20.p. 5. un 6.d.)
5.d – vairāki saistīti apakšuzņēmēji tiem
nododamās līguma daļas aprēķina nolūkos
uzskatāmi par vienu apakšuzņēmēju; faktiski
domāti t.s. «1.līmeņa» apakšuzņēmēji
6.d. – apakšuzņēmēja definīcija
(apakšuzņēmējs – neatkarīgi no tā vietas
piegādes ķēdē); sākotnēji priekš 4.d.
piemērošanas
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PERSONĀLA UN
APAKŠUZŅĒMĒJU MAIŅA
45

Personāla / apakšuzņēmēju nomaiņa
(68.p. 1.d.)
Pamatprincips: Iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās puse) ir tiesīgs bez saskaņošanas ar
pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņu, kā arī papildu personāla un
apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē,
izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētos
gadījumus.
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Personāla / apakšuzņēmēju nomaiņa
(68.p. 2.d.)
Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu,
kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis
informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību
izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī
apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja
rakstveida piekrišanu, ievērojot šā panta trešajā daļā
paredzētos nosacījumus.
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Personāla / apakšuzņēmēju nomaiņa
(68.p. 3.d.)
Pasūtītājs nepiekrīt šā panta otrajā daļā minētā personāla
un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
1) (..) neatbilst tām (..) prasībām, kas attiecas uz
piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
2) (..) piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda
pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents atsaucies (..);
3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst šā likuma 39.panta
pirmajā daļā minētajiem (..) izslēgšanas nosacījumiem.*
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Personāla / apakšuzņēmēju nomaiņa
(68.p. 4.d.)
Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (..) drīkst
veikt šā likuma 20.panta otrajā daļā minēto
apakšuzņēmēju nomaiņu (uz to neattiecas šā panta otrās
daļas noteikumi), kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu
apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja
•iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (..) par to
paziņojis pasūtītājam un
•saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu
apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja
iesaistīšanai līguma izpildē.
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Personāla / apakšuzņēmēju nomaiņa
(68.p. 4.d.)
Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai
jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma
izpildē, ja
uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā
likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu
un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko
pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta trešās
daļas 3.punkta noteikumus.
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Personāla / apakšuzņēmēju nomaiņa
(68.p. 5.d.)
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma
procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās puse) personāla vai
apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne
vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis
visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta
noteikumiem.
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LĪGUMA GROZĪJUMI
52

Līguma grozījumi
(67.1 p. 1.d.)
Pamatprincips:
Ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās nebūtiski grozījumi.
Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šā panta
otrajā daļā minētajos gadījumos.
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Līguma grozījumi
(67.1 p. 3.d.)
Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem
gadījumiem:
grozītie iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās
noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma
procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu
piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un
pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

54

Līguma grozījumi
(67.1 p. 3.d.)
ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums
un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma
līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts
iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta
interesēs;
iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes,
pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji
noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā
vienošanās;
iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu
(līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju.
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Līguma grozījumi
(67.1 p. 2.d.)
Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un
nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad
grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;
2) saskaņā ar šā likuma 63.panta nosacījumiem par
līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra,
iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;
3) komercsabiedrību reorganizācijas gadījumā aizstāj
līguma pusi.
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LABA PĀRVALDĪBA UN
KONKURENCE
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Papildu informācijas sniegšana
(30.p. 3.d.)
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus
pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām
attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un
pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu
dienu laikā. (Iepriekš – “iespējami īsā laikā”)

Pieprasāmās informācijas apjoms
(11.p. 1.1 d.)
Pasūtītājs pieprasa kandidātam, pretendentam
vai metu konkursa dalībniekam tikai tādu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei saskaņā ar
noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
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Apdrošināšanas iepirkumi
(31.p. 3.d. 8.pkt. un 51.p. 1.d. 7.pkt.)
Ja iepirkuma priekšmets ir apdrošināšanas
pakalpojumi un pasūtītājs izmanto
apdrošināšanas brokera pakalpojumus, —
[iepirkuma procedūras dokumentos ietver]
apdrošināšanas brokera firmu un kopējo
atlīdzības apmēru, ko apdrošinātājs maksā
brokerim.
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Ieinteresēto piegādātāju sanāksme [1]
(55.p. 1.d.)
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes rīkošana
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi var paredzēt rīkot pasūtītājs
un ierosināt rīkot ieinteresētais piegādātājs.
Ja ierosina piegādātājs → pasūtītājs to rīko, ja ne vēlāk kā 20
dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz
divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu.
Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms piedāvājumu
atvēršanas un informāciju par sanāksmi ievieto pasūtītāja
mājaslapā internetā vismaz piecas darbdienas iepriekš.
Ja paredz rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi → a/k
nolikumā vai s/k uzaicinājumā norāda norises vietu un laiku.
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Ieinteresēto piegādātāju sanāksme [2]
(55.p. 1.d.)
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes saturs un
forma:
Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild
uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.
Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
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Papildu informācija [1]
(45.p. 1d.)
Ja pasūtītājs konstatē, ka atbilstoši šā likuma 39.,
40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem
iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir
neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai
piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai
papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas
iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas
nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai
un iesniegšanai.
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Papildu informācija [2]
(45.p. 2.d.)
Ja pasūtītājs saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir
pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos
dokumentus, bet kandidāts vai pretendents to
nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām
prasībām, pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti
pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos
dokumentos ietvertā informācija.
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Piedāvājuma izskaidrošana
(45.p. 3.d.)
Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir
tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā
un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija
(..).
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Preču paraugi
(45.p. 3.d.)
Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs
pieprasīt, lai tiek (..) iesniegti piedāvāto preču paraugi,
ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un
pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar
pasūtītājam pierādīt preču atbilstību.
Pasūtītājs nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus,
kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes
laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi
piegādātājam nav pieejami pirms iepirkuma līguma
noslēgšanas, kā arī preču paraugi, kuru iesniegšana
piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus.
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Rīcība viena piedāvājuma gadījumā
(54.p. 2. un 3.d. un 56.p. 7. un 8.d.)
Pamatprincips:
Ja tikai viens kandidāts / pretendents atbilst visām
kandidātu / pretendentu atlases prasībām → pasūtītājs
pārtrauc iepirkuma procedūru
Izņēmums:
Var nepārtraukt, ja var pamatot, ka konkrētajā tirgū
nedarbojas pietiekams kandidātu / pretendentu atlases
prasībām atbilstošu piegādātāju skaits (pamatojums
tirgus situācijai un prasību objektivitātei un
samērīgumam → ziņojumā (35.p. 4.d. 11.1 pkt.))
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Pamatojums sarunu procedūras
piemērošanai (62.p. 1.1 d. un 63.p. 5.d.)
Ja pasūtītājs piemēro s/p saskaņā ar 62.p.
1.d. 2.pkt. (sarežģītie pakalpojumi) → izvēles
pamatojums paziņojumā par līgumu /
mājaslapā
Ja pasūtītājs piemēro s/p saskaņā ar 63.p.
1.d. 2. vai 3.pkt, 2.d. vai 4.d. 1.pkt → izvēles
pamatojums mājaslapā ne vēlāk kā
piegādātājiem nosūtīts uzaicinājums
piedalīties sarunās
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PIEDĀVĀJUMA
NODROŠINĀJUMS
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Kopsavilkums
Līdz šim

Turpmāk

Veidu nosaka pasūtītājs

Veidu izvēlas piegādātājs

Naudas iemaksa kontā nav
paredzēta

Pasūtītājs var atļaut naudas iemaksu kontā

Apjoma ierobežojums: 5% no
paredzamās līgumcenas

Apjoma ierobežojums: nosaka samērīgi ar
līgumcenu un priekšmetu, nepārsniedzot 2%,
bet jebkurā gadījumā ne lielāku par 10000 Ls.

Termiņš: nav noteikts (var
pagarināt)

Termiņš: samērīgs ar iepirkuma sarežģītību un
piedāvājumu vērtēšanas termiņu, bet
nepārsniedz 6 mēnešus no piedāvājumu
atvēršanas
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Piedāvājuma nodrošinājums
(1.p. 10.2 pkt.)
piedāvājuma nodrošinājums — iepirkuma
procedūras dokumentos paredzēta naudas
summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā,
bankas garantija vai apdrošināšana par
noteiktu naudas summu, kuru pretendents
kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā
nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai
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Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšana
(52.p. 4.d.)
Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir
tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju,
apdrošināšanas polisi vai, ja pasūtītājs šādu
iespēju ir paredzējis iepirkuma procedūras
dokumentos, kā naudas summas iemaksu
pasūtītāja norādītajā kontā.
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Informācija par piedāvājuma
nodrošinājumu (52.p. 1.d.)
Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos
noteic piedāvājuma nodrošinājuma 1) veidus,
2) apmēru un 3) termiņu, kā arī 4) iesniegšanas
un 5) izsniegšanas, 6) iemaksāšanas un
7) izmaksāšanas noteikumus.
Sk. arī 31.p. 3.d. 3.pkt. un 51.p. 1.d. 1.pkt. «e»
apkt.
NB: Vairs netiek noteikts piedāvājumu derīguma
termiņš (31.p. 3.d. 4.pkt.)
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Piedāvājuma nodrošinājuma darbība
(56.p. 5.d.)
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem
termiņiem, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu:
1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma
nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;
2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka
pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar
piedāvājuma izvēles kritēriju, pirms līguma noslēgšanas
iesniedz līguma nodrošinājumu, — līdz dienai, kad
izraudzītais pretendents iesniedz šādu līguma
nodrošinājumu;
3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.*
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Piedāvājuma nodrošinājuma darbība
(56.p. 6.d.)
Ja iepirkuma procedūras dokumentos un
iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura
piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu
pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu
piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai,
kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.
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Piedāvājuma nodrošinājuma sekas
(52.p. 7.d.)
Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur
pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā
piedāvājuma nodrošinājums;
2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar
piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav
iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma
līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar
piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai
vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.
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APSTRĪDĒŠANA /
PĀRSŪDZĒŠANA
77

Iesnieguma iesniegšana
(83.p. 3.1 d.)
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var
iesniegt,
nododot to personiski vai
nosūtot pa pastu,
nosūtot pa faksu
nosūtot elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
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Iesnieguma iesniegšana
(83.p. 3.1 d.)
Iesniegums uzskatāms par iesniegtu Iepirkumu
uzraudzības birojam šā panta otrajā un trešajā daļā
noteiktajā termiņā, ja tas Iepirkumu uzraudzības birojā
saņemts:
1) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā, ja nosūtīts pa faksu vai
elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
2) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā Iepirkumu uzraudzības
biroja darba laikā, ja nosūtīts pa pastu vai nodots personiski.
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Iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvs
(82.p. 1. un 2.d.)
Komisijas priekšsēdētājs atbilst šā panta otrajā daļā
minētajiem kritērijiem, un vismaz vienam komisijas loceklim ir
akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
tiesību zinātnēs
Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kas atbilst
šādiem kritērijiem:
1) viņam ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība tiesību vai vadības zinātnēs vai ekonomikā;
2) viņam ir vismaz viena gada darba pieredze iesniegumu par
iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšanā.
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Prasību apstrīdēšana
(83.p. 3.d.)
Iesniegumu par prasībām var iesniegt šādos termiņos:
1) …
Normas redakcionāli
2) …
precizētas, bet termiņi
3) …
nav mainīti
4) …
5) ne vēlāk kā divas darbdienas pirms tam, kad beidzas
piedāvājumu iesniegšanas termiņš, — attiecībā uz
iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām šā likuma
8.panta septītajā daļā minētajā gadījumā.”;
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Iesnieguma par prasībām sekas
(55.p. 4. d.)
Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt
pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
atklāta konkursa nolikumā vai slēgta konkursa
uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā, izņemot
šā likuma 83.panta 5.1 daļā minēto gadījumu.
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Iesnieguma par prasībām sekas
(83.p. 5.1 d.)
Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas
iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par
līgumu vai slēgta konkursa uzaicinājumā iesniegt
piedāvājumu, tad pasūtītājs savā mājaslapā internetā
publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas
sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos
piedāvājumus, ievērojot šā likuma 55.panta 4.1 daļā
noteikto.
NB: Neattiecas uz slēgta konkursa kandidātu atlases
prasību apstrīdēšanu.
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Iesnieguma par prasībām sekas
(55.p. 4.1 d.)
Ja šā likuma 83.panta 5.1 daļā minētajā gadījumā
iesniegumu izskatīšanas komisija (82.pants) pieņem šā
likuma 84.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai
administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs savā
mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par
to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš.
Ja komisija pieņem šā likuma 84.panta otrās daļas
3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs
neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta
tos atpakaļ pretendentiem.
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Tehniski grozījumi [1]
Izslēgts pienākums ID numurā norādīt attiecīgā ES
fonda nosaukuma saīsinājumu (1.p. 4.1 pkt.)
Pasūtītāja definīcijā uzsvērts, ka pasūtītāji ir arī
biedrības un nodibinājumi (1.p. 10.pkt.)
Precizētas atsauces uz likumiem (Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (3.p. 1.d.
9.pkt., 5.p. 1.pkt.) un Aizsardzības un drošības jomas
iepirkumu likumu (3.p. 5.d.))
Labotas kļūdas atsaucēs (46.1 p.3.d. 2.pkt.; 84.p. 2.d.
2.pkt.)
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Tehniski grozījumi [2]
Precizēts deleģējums MK noteikumiem par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja
finansētiem projektiem (aptvers arī no citas ārvalstu
finanšu palīdzības finansētos projektus) (7.p. 1.d.)
Par apgrozījuma apmēru jāiesniedz «apliecinājums»,
nevis «izziņa» (41.p. 1.d. 2.pkt.)
Precizēta redakcija normai par informācijas
pārbaudīšanu iestādēs un datubāzēs (37.p. 4.d.)
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Tehniski grozījumi [3]
Grozījumus, izbeigšanu un pārtraukšanu izziņo ar
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras
izbeigšanu vai pārtraukšanu (26.p.; 27.p. 1.d. 38.p. 1.
un 2.d.). Piemēro no 2013.g. 1.aprīļa (pārejas not.
35.pkt.). IUB jāpielāgo PVS
Sarunu procedūra par atkārtotiem pakalpojumiem vai
būvdarbiem tikai pēc atklāta vai slēgta konkursa (63.p.
4.d. 2.pkt.)
Ja dokumentus izsniedz drukātā veidā, pasūtītājs var
pieprasīt segt arī nosūtīšanas izmaksas (30.p. 6.d.)
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Tehniski grozījumi [4]
Izslēgta formālā norāde, ka IIK lēmumu var pārsūdzēt
«dalībnieki» (85.p. 1.d.)
Izslēgta maldinošā norāde uz «citiem tiesas
nolēmumiem», ko var pārsūdzēt saskaņā ar APL
(85.p. 2.d.; 85.1 p. 5.d.)
Tehniski precizēti noteikumi par prettiesiski noslēgtu
līgumu pārsūdzēšanu (85.1 p. 1. un 3.d, 6.d.; 85.2 p.
1.d. 2.pkt. un 2.d. 2.pkt un 85.4 p. 2.d.) – būtiskākais –
skaidri pateikts, «kad var iesniegt pieteikumu», nevis
«kad tiesa var taisīt attiecīgu spriedumu».
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Tehniski grozījumi [5]
Precizēti brīvprātīga paziņojuma par iepirkuma
rezultātiem publicēšanas gadījumi (27.1 p. 1.d.)
Precizēta termiņu saīsināšanas iespēja, ja publicēts
iepriekšējais informatīvais paziņojums (29.p. 9.d.)
Precizēti pieteikumu iesniegšanas termiņi, ja izmanto
saīsināšanas iespēju galējas nepieciešamības dēļ –
parasti vismaz 10 dienas, ja nevar nosūtīt ES OV
elektroniski, tad 15.dienas (29.p. 13.d. 1.pkt)
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Tehniski grozījumi [6]
Padarīts loģisks noteikums par kandidātu skaita
samazināšanu, skaidri pasakot, ka nevar pieaicināt
pieteikumus neiesniegušus un neatbilstošus
kandidātus (37.p. 8.d.)
Precizēts deleģējums MK noteikumiem par
līgumcenām → jāgroza MK noteikumi līdz 01.08.2012.
(10.p. pārejas not. 34.pkt.)

Prezentāciju sagatavojis Artis Lapiņš
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