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Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.² panta
trešās daļas un 11.panta 1.¹ daļas piemērošanu
Lai efektīvāk nodrošinātu publisko iepirkumu mērķu ievērošanu, ar 2012.gada
21.jūnija grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2012.gada
1.augustā, papildinātas un precizētas normas attiecībā uz pasūtītāja pienākumiem,
iepirkumā izvirzot prasības piedāvājumos iekļaujamajai informācijai.
Publisko iepirkumu likuma 8.¹ (šobrīd 8.²) panta trešā daļa tika papildināta,
paredzot, ka pasūtītājam nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts
konkrētajam iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms
par daļēju pakalpojuma izpildi.
Pasūtītājam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā veikto
iepirkumu dokumentos izvirzīt nosacījumus attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu,
lai varētu tos novērtēt un salīdzināt atbilstoši noteiktajām prasībām attiecībā uz
iepirkuma priekšmetu un vērtēšanas kritērijiem, tādējādi izvēloties izdevīgāko
piedāvājumu. Vienlaikus, lai netiktu kavēta piegādātāju interese piedalīties iepirkumā,
minētā norma ierobežo tādu nosacījumu izvirzīšanu, kas nepamatoti apgrūtina
piedāvājumu sagatavošanu, prasot nesamērīgu piegādātāja resursu ieguldīšanu.
Piemēram, iepērkot būvdarbu tehniskā projekta izstrādes pakalpojumus,
pasūtītājs nav tiesīgs izvirzīt tādas prasības piedāvājuma sagatavošanai, kas pēc
būtības atbilst skiču projekta, skices vai meta izstrādei, kas ir autortiesību objekts.
Iepērkot teritorijas attīstības koncepcijas izstrādi, pasūtītājs nav tiesīgs prasīt, lai
koncepcijā iekļaujamo sastāvdaļu saturs tiktu ietverts jau piedāvājumā.
Publisko iepirkumu likuma 11.pants, kas regulē vispārīgos nosacījumus
attiecībā uz piegādātāju, tika papildināts ar 1.¹ daļu, kas paredz pasūtītāja pienākumu
pieprasīt 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.
Minētā norma papildināta, lai novērstu situācijas, kad iepirkuma dokumentos
tiek izvirzītas nesamērīgas prasības attiecībā uz piedāvājumu vai pieteikumu
sagatavošanu, tādējādi ietekmējot piegādātāju interesi piedalīties iepirkuma procedūrā,
un situācijas, kad formālu iemeslu dēļ pretendenti, kandidāti vai metu konkursa
dalībnieki varētu tikt noraidīti (piemēram, neiesniegta vai nepilnīga dokumenta dēļ,
kurš pēc būtības nav nepieciešams kvalifikācijas izvērtēšanai).
Ņemot vērā minēto, pasūtītājs nav tiesīgs pieprasīt, piemēram, piegādātāja
piedāvātā speciālista CV iekļaut informāciju, kas nav nepieciešama speciālista
kvalifikācijas novērtēšanai atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, vai informāciju par visiem iepriekšējo piecu gadu laikā
pretendenta veiktajiem būvdarbiem, ja konkrētās kvalifikācijas prasības paredz
pieredzi tikai divos noteikta apjoma objektos.

