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Skaidrojums par līgumu publicēšanu saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta astoto daļu
Saskaņā ar 2013.gada 20.jūnija grozījumiem Publisko iepirkumu likumā
(turpmāk – Likums), kas stājās spēkā 2013.gada 1.augustā, pasūtītājam saskaņā ar
Likuma 8.1 panta astoto daļu ir pienākums savā mājaslapā publicēt iepirkuma
līguma un tā grozījumu tekstu to spēkā stāšanās dienā, atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.
Minētais regulējums attiecas arī uz iepirkumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada
31.jūlijam, jo Likuma pārejas noteikumu 40.punkts, kas paredz, ka iepirkumus uzsāk
un pabeidz saskaņā ar Likuma noteikumiem, kas bija spēkā tā izsludināšanas dienā,
attiecas uz iepirkuma procesu, bet neattiecas uz pasūtītāja rīcību pēc līguma
noslēgšanas. Līdz ar to iepirkuma, kurš uzsākts līdz 2013.gada 31.jūlijam, rezultātā
noslēgtā līguma teksts, ja līgums stājas spēkā pēc 2013.gada 31.jūlija, ir jāpublicē
pasūtītāja mājaslapā. Šis regulējums neattiecas uz līguma grozījumu teksta
publicēšanu, ja nav publicēts sākotnējais līgums (proti, tas bija stājies spēkā līdz
2013.gada 31.jūlijam).
Noslēgtā līguma tekstam ir jāatbilst izsludinātā iepirkuma dokumentācijā
iekļautajiem noteikumiem un līguma projektam, ja tāds ir bijis pievienots.
Līguma tekstam ir jābūt publicētam tiktāl, ciktāl netiek pārkāptas
komercnoslēpuma aizsardzības prasības un no citiem speciāliem normatīvajiem
aktiem izrietošās informācijas aizsardzības prasības, piemēram, fizisko personu
datu aizsardzības prasības, nodrošinot Likuma 8.1 panta astotās daļas mērķi –
sabiedrības un citu piegādātāju iespēju publiski pārliecināties, ka iepirkuma līgums ir
ticis slēgts par to pašu iepirkuma priekšmetu un ir ievēroti tie paši nosacījumi, uz
kādiem tika izsludināts iepirkums.
Ievērojot iepriekš minēto un normas mērķi, publicējamā iepirkuma līguma
tekstā iekļauj vismaz Likuma 67.panta otrajā daļā paredzētās sastāvdaļas:
1) pasūtītāja nosaukumu;
2) piegādātāja nosaukumu;
3) iepirkuma priekšmetu, tā apjomu, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo
informāciju;
4) līgumcenu un tās samaksas kārtību;
5) līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus;
6) līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu;
7) līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma;
8) citus noteikumus.

Ņemot vērā, ka pretendentu piedāvājumi nav vispārpieejama informācija,
pasūtītājs nepublicē piedāvājumus vai to sastāvdaļas (piemēram, tāmes būvdarbu
līguma gadījumā un citu informāciju, kas attiecas uz tehnisko piedāvājumu, kā līguma
pielikumus).
Līguma teksta publicēšanas forma ir pasūtītāja izvēle, ciktāl tā nodrošina
Likuma 8.1 panta astotās daļas mērķi. Piemēram, pasūtītājs var publicēt gan ieskanētu
līgumu, gan līguma norakstu vai izrakstu, ja ir nepieciešamība aizklāt informāciju, kas
nav izpaužama, gan noslēgtā līguma tekstu ar norādi uz līgumā esošajiem rekvizītiem.
Lai novērstu iespējamos piegādātāju iebildumus līgumu slēgšanas un
publicēšanas procesā, Birojs iesaka iepirkuma dokumentos iekļaut līguma projektus un
informēt piegādātājus par līgumu publicēšanu.
Ja Likuma 8.1 panta kārtībā rīkota iepirkuma rezultātā noslēgta publiska
pakalpojumu vai būvdarbu līguma izpildes gaitā pasūtītājs vienojas ar līguma
izpildītāju par papildu pakalpojumiem vai būvdarbiem, kas nepieciešami šī līguma
izpildei, šāda vienošanās uzskatāma par sākotnējā līguma grozījumiem un attiecīgi
vienošanās teksts publicējams pasūtītāja mājaslapā tad, ja publicēts sākotnēji
noslēgtais līgums (tas stājies spēkā pēc 2013.gada 31.jūlija).
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