Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likums
Iepirkumu uzraudzības birojs

Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likums (SPSIL)
Pieņemts Saeimā 2010.gada 25.augustā.
 Stājies spēkā 2010.gada 4.septembrī.
 Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku
zaudējis likums “Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
vajadzībām”.


Pārejas noteikumi
Izsludinātu atklātu, slēgtu vai sarunu
procedūru, par kuru publicēts dalības
uzaicinājums, vai metu konkursu pabeidz
saskaņā ar likumu “Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
vajadzībām”.
 Sūdzību par pārkāpumiem, kas pieļauti
šādā iepirkuma procedūrā, iesniedz IUB un
izskata likumā “Par iepirkumu sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”
noteiktajā kārtībā.


Galvenās atšķirības no likuma “Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”






Iekļauti regulējumi, kas saistīti ar direktīvas
2007/66/EK ieviešanu (kandidātu un pretendentu
informēšana par pieņemto lēmumu, nogaidīšanas
termiņš, brīvprātīgais paziņojums, iesniegumu
izskatīšana, izslēgtas atestācijas un samierināšanas
procedūras).
Iekļauts regulējums, kas saistīts ar direktīvas
2009/33/EK ieviešanu (tīrais un energoefektīvais
transports).
Iekļauts regulējums, kas saistīts ar direktīvas
2009/81/EK ieviešanu (iepirkumi aizsardzības un
drošības jomā) – 9.panta ceturtā daļa, stājas
spēkā 01.08.2011.

Galvenās atšķirības no likuma “Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”







Iekļauta kārtība, kādā konkrēta darbība tiek
atzīta par veiktu brīvas konkurences apstākļos.
Paredzēta iepirkumu paziņojumu publicēšana,
izmantojot elektroniskos līdzekļus.
Precizēti pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšanas termiņi.
Precizētas prasības kandidātu un pretendentu
kvalifikācijai.
Precizētas prasības iepirkumu dokumentēšanai un
informācijas apmaiņai.
Grozītas normas, kas regulē zaudējumu piedziņu
un statistikas pārskatu iesniegšanu.

Jauni termini









iepirkuma identifikācijas numurs — apzīmējums, kurā iekļauts
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukuma saīsinājums
(abreviatūra), attiecīgais gads un iepirkuma kārtas numurs
pieaugošā secībā. Iepirkuma identifikācijas numura beigu daļā
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs norādīt arī citu
informāciju;
līgumcena — kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā
pievienotās vērtības nodokli;
piedāvājuma nodrošinājums — iepirkuma procedūras
dokumentos paredzēts galvojums vai līdzvērtīgs nodrošinājums par
noteiktu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam kā nodrošinājumu
piedāvājuma spēkā esībai;
pircēja profils — internetā publiski pieejama sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja mājaslapa, kurā sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs ievieto periodisko informatīvo paziņojumu, informāciju
par izsludinātajiem vai plānotajiem pirkumiem, noslēgtajiem
līgumiem, izbeigtajām vai pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu ar
iepirkumiem saistītu vispārīgu informāciju;
ziņojums — pārskats, kas atspoguļo iepirkuma procedūras norisi.

Līgumcenu robežas likuma
piemērošanai




Likumu piemēro, ja:


būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar
3 406 520 latiem vai lielāka;



piegādes un pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena
vienāda ar 272 100 latiem vai lielāka.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
piemērot šo likumu arī tad, ja būvdarbu, piegādes
vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir zemāka par
MK noteiktajām līgumcenu robežām (MK
2010.gada 7.septembra noteikumi Nr.840
“Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām”).

Darbības jomas






Publiskās lietošanas gāzes vai siltumenerģijas
ražošanas, transportēšanas vai sadales tīklu
nodrošināšana vai apsaimniekošana, kā arī gāzes
vai siltumenerģijas piegāde šādiem tīkliem.
Publiskās lietošanas elektroenerģijas ražošanas,
pārvades un sadales tīklu nodrošināšana un
apsaimniekošana, kā arī elektroenerģijas piegāde
šādiem tīkliem.
Publiskās lietošanas dzeramā ūdens iegūšanas,
transportēšanas vai sadales tīklu nodrošināšana
vai apsaimniekošana vai dzeramā ūdens iegāde
šādiem tīkliem.

Darbības jomas






Publiskās lietošanas dzelzceļa, automatizētu
sistēmu, tramvaju, trolejbusu, autobusu un
trošu ceļu transporta tīklu nodrošināšana vai
apsaimniekošana vai to pakalpojumu
nodrošināšana.
Universālais pasta pakalpojums, uz kuru tā
sniedzējam ir rezervētas īpašas tiesības
saskaņā ar Pasta likumu, un citi pasta
pakalpojumi, kurus sniedz šis universālā pasta
pakalpojuma sniedzējs.
Noteiktas teritorijas izmantošana naftas, gāzes
vai cietā kurināmā meklēšanai vai iegūšanai,
kā arī lidostu vai ostu pārvaldīšana.

Līgumi, kas ietver darbības
vairākās jomās (8.pants)


Ja līgums attiecas uz darbībām vairākās jomās,
iepirkuma procedūras regulē tās jomas normas,
uz kuru attiecas līguma būtiskākā daļa.



Ja līgums attiecas uz darbībām vairākās jomās, to
nedrīkst sadalīt vairākos līgumos katrā jomā
atsevišķi (un slēgt katrai jomai atsevišķu līgumu),
lai izvairītos no šā likuma vai Publisko iepirkumu
likuma piemērošanas.

Līgumi, kas ietver darbības
vairākās jomās (8.pants)




Ja līgums attiecas uz darbībām gan šā likuma,
gan Publisko iepirkumu likuma piemērošanas
jomā un objektīvi nav iespējams noteikt, uz kuru
jomu attiecas līguma būtiskākā daļa, iepirkuma
procedūra veicama saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu.
Ja līgums attiecas uz darbībām gan šā likuma
piemērošanas jomā, gan uz citām darbībām, kas
nav ietvertas ne šajā likumā, ne Publisko
iepirkumu likumā, un objektīvi nav iespējams
noteikt, uz kuru jomu attiecas līguma būtiskākā
daļa, iepirkuma procedūra veicama saskaņā ar šo
likumu.

Izņēmumi (9.pants)











Nekustamā īpašuma pirkšana vai noma.
Šķīrējtiesu un samierināšanas pakalpojumi.
Finanšu pakalpojumi (vērtspapīri, kapitāla piesaiste).
Aizņēmumi no starptautiskām finanšu organizācijām,
kuru dalībvalsts ir Latvija.
Darba līgumi.
Zinātniskās pētniecības pakalpojumi.
Pakalpojumi, kurus sniedz publiskā institūcija, pamatojoties
uz izņēmuma tiesībām.
Līgumi par koncesijām saskaņā ar likumu, kas
reglamentē koncesiju piešķiršanu (Publiskās un
privātās partnerības likums), lai koncesionārs veiktu šā
likuma 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības.
Līgumi par būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem, ja
mērķis ir līguma priekšmetu pārdot vai iznomāt trešajām
personām peļņas nolūkā.

Izņēmumi (9.pants)








Līgumi par līguma priekšmetu, kura mērķis nav likuma 3., 4., 5., 6.
vai 7.pantā minēto darbību nodrošināšana, vai ar mērķi veikt šīs
darbības valstī, kas nav ES dalībvalsts, ievērojot nosacījumu, ka šim
mērķim netiek izmantots ES publiskās lietošanas tīkls vai ES
ietilpstoša teritorija.
Līgumi par līguma priekšmetu, kura mērķis ir likuma 3., 4.,
5., 6. vai 7.pantā minēto darbību nodrošināšana, ja saskaņā
ar likuma XVI nodaļā minēto kārtību atzīts, ka šāda darbība
tiek veikta brīvas konkurences apstākļos (no 1.02.2011.).
Ūdens piegāde, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vai
apsaimnieko publiskās lietošanas dzeramā ūdens iegūšanas,
transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā dzeramo ūdeni
šādiem tīkliem.
Līgumi par enerģijas vai kurināmā piegādi enerģijas ražošanai, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vai apsaimnieko
publiskās lietošanas gāzes, siltumenerģijas vai elektroenerģijas
ražošanas, transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā gāzi,
siltumenerģiju vai elektroenerģiju šādiem tīkliem, vai izmanto
noteiktu teritoriju naftas, gāzes vai cietā kurināmā meklēšanai vai
iegūšanai.

Izņēmumi (9.pants)






Līgumus slēdz atbilstoši citiem procedūru noteikumiem
(starptautiski nolīgumi un starptautisku organizāciju īpašas
procedūras).
Ministru kabinets saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem
informāciju par līgumu vai tā izpildi atzinis par valsts
noslēpumu vai tā piemērošana varētu radīt kaitējumu
būtisku valsts interešu aizsardzībai. Par būtisku valsts
interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj
Ministru kabinets.
Saskaņā ar likumu, kas reglamentē iepirkumus aizsardzības
un drošības jomā, tiek slēgts iepirkuma līgums, kura
priekšmets ir 9.panta ceturtajā daļā minētās preces,
pakalpojumi vai būvdarbi (ievieš direktīvu 2009/81/EK,
stājas spēkā 1.08.2011.).

Līgumi ar saistītiem un kopīgiem
uzņēmumiem (10.pants)
(1) Par saistīto uzņēmumu uzskata
kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu
likumu (Koncernu likuma 3.pants) sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam ir izšķirošā ietekme
vai kurai ir izšķirošā ietekme sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējā, vai kapitālsabiedrību,
kurā izšķirošā ietekme ir citai
kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā
ietekme sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā

Koncernu likums (3.pants)



Izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma
pamata, kā arī uz līdzdalības pamata.
Koncerna līgums ir tāds līgums, ar kuru
sabiedrība pakļauj savu vadību citam
uzņēmumam (pārvaldes līgums) vai arī apņemas
nodot visu savu peļņu vai tās daļu citam
uzņēmumam (peļņas nodošanas līgums).
Koncerna līgums ir arī tāds līgums, ar kuru
sabiedrība pakļauj savu vadību citam
uzņēmumam un apņemas nodot savu peļņu šim
citam uzņēmumam (pārvaldes un peļņas
nodošanas līgums). Koncerna līgums slēdzams
rakstveidā.

Koncernu likums (3.pants)


Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz
līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no
šādiem apstākļiem:

1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības
iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai
pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot
vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir
iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības
institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz
vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē
balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

Līgumi ar saistītiem un kopīgiem
uzņēmumiem (10.pants)


(2) Likumu nepiemēro būvdarbu, piegādes un
pakalpojumu līgumiem, ko sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs slēdz ar saistīto
uzņēmumu vai ko kopīgais uzņēmums, kuru
izveidojuši vairāki sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šā likuma 3.,
4., 5., 6. vai 7.pantā minētajām darbībām,
slēdz ar kāda no šo sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem saistīto uzņēmumu (ievēro
10.panta trešo un ceturto daļu).

Līgumi ar saistītiem un kopīgiem
uzņēmumiem (10.pants)


(3) 10.panta otro daļu piemēro:

1) būvdarbu līgumiem, ja vismaz 80% no saistītā uzņēmuma
vidējā apgrozījuma par pēdējos trijos gados veiktajiem
būvdarbiem veido būvdarbi tiem uzņēmumiem, ar
kuriem tas ir saistīts;
2) piegāžu līgumiem, ja vismaz 80% no saistītā uzņēmuma
vidējā apgrozījuma par pēdējos trijos gados veiktajām
piegādēm veido piegādes tiem uzņēmumiem, ar kuriem
tas ir saistīts;
3) pakalpojumu līgumiem, ja vismaz 80% no saistītā
uzņēmuma vidējā apgrozījuma par pēdējos trijos gados
sniegtajiem pakalpojumiem veido pakalpojumi tiem
uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts.

Līgumi ar saistītiem un kopīgiem
uzņēmumiem (10.pants)
(4) Ja saistītais uzņēmums dibināts vēlāk un
attiecīgi nav nosakāms apgrozījums par pēdējiem
3 gadiem, šā panta otrā daļa piemērojama, ja
vismaz 80% no saistītā uzņēmuma vidējā
apgrozījuma par tā darbības periodā
veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai
sniegtajiem pakalpojumiem veido attiecīgi
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi tiem
uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts, un
minētais uzņēmums plāno, ka vismaz 80% no
apgrozījuma veidos attiecīgi būvdarbi, piegādes
vai pakalpojumi saistītajiem uzņēmumiem.

Līgumi ar saistītiem un kopīgiem
uzņēmumiem (10.pants)
(5) Ja vairāk nekā viens ar sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju saistīts
uzņēmums veic vienādus vai līdzīgus
būvdarbus vai piegādes vai sniedz vienādus
vai līdzīgus pakalpojumus, šā panta trešajā
un ceturtajā daļā minētos procentus aprēķina,
ņemot vērā kopējo apgrozījumu, ko
attiecīgi veido šādu saistīto uzņēmumu veiktie
būvdarbi vai piegādes vai sniegtie
pakalpojumi.

Līgumi ar saistītiem un kopīgiem
uzņēmumiem (10.pants)




(6) Šo likumu nepiemēro, ja kopīgais uzņēmums,
ko izveidojuši vairāki sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šā likuma 3., 4.,
5., 6. vai 7.pantā minētajām darbībām, slēdz
līgumu ar kādu no šiem sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem.
(7) Šo likumu nepiemēro, ja sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu ar kopīgo
uzņēmumu, kura daļa tas ir un kurš izveidots, lai
veiktu kādu no šā likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā
minētajām darbībām vismaz trīs gadus, ievērojot
nosacījumu, ka katrs sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs ir kopīgā uzņēmuma daļa vismaz šajā
periodā.

Iepirkuma procedūras (11.pants)


Iepirkuma procedūras:






atklāts konkurss,
slēgts konkurss,
sarunu procedūra, publicējot dalības
uzaicinājumu,
sarunu procedūra, nepublicējot dalības
uzaicinājumu (11.panta trešā daļa),
metu konkurss.

“B” daļas pakalpojumu
iepirkumu kārtība (11.pants)
B daļas pakalpojumiem nepiemēro likumā
noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot
20.pantu (tehniskās specifikācijas),
32.pantu (paziņojums par iepirkuma
procedūras rezultātiem),
56.pantu (pretendentu informēšana par
pieņemto lēmumu),
59.pantu (iepirkuma līguma saturs un
termiņi),
60.pantu (nogaidīšanas termiņš).


“B” daļas pakalpojumu
iepirkumu kārtība (11.pants)


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
pirms iepirkuma veikšanas publicē
paziņojumu par attiecīgo iepirkumu
savā mājaslapā internetā, norādot
piedāvājumu iesniegšanas termiņu un
vietu, kur pieejamas tehniskās
specifikācijas.

“B” daļas pakalpojumu
iepirkumu kārtība
(3) Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2.pielikuma B
daļā minētie pakalpojumi, sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par iepirkuma
procedūras rezultātiem norāda, vai tas piekrīt
pilnīga šā paziņojuma publicēšanai.
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt
pilnīga šā paziņojuma publicēšanai, Iepirkumu
uzraudzības birojs publicē sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, līguma
priekšmetu un šā paziņojuma publicēšanas
datumu.
(32.pants)

Paredzamā līgumcena (12.pants)






Ja iespējamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma priekšmetu
var sadalīt daļās, vienlaikus slēdzot līgumu par katru daļu
vai
ja paredz iepirkt līdzīgas preces, vienlaikus slēdzot vairākus
piegādes līgumus tā, ka tie ir līgumi par daļām, paredzamo
līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šā likuma prasības
piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar
attiecīgajām šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām
līgumcenu robežām vai lielāka.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nepiemērot
iepirkuma procedūras tām daļām, kuru paredzamā
līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežām (703 100 lati būvdarbu līgumiem,
56 248 lati piegādēm un pakalpojumiem), ja attiecīgo
daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20% no
visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.

Vispārīgie nosacījumi
attiecībā uz piegādātāju (15.pants)
(3)Piegādātājs ir tiesīgs balstīties uz citu
piegādātāju iespējām, ja tas nepieciešams
konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šādā gadījumā piegādātājs, kas piedalās
iepirkumā, pierāda sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie
resursi, iesniedzot attiecīgo piegādātāju
apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību
konkrētā līguma izpildei.

Vispārīgie nosacījumi
attiecībā uz piegādātāju (15.pants)


Piegādātājs nav tiesīgs piedalīties iepirkuma procedūrā,








ja tas piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma
projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu
izstrādāšanā;
ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā
iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai
deformējot konkurenci.

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi
veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta
sasniegšanu.
SPS, konstatējis minētos apstākļus, pirms iespējamās
kandidāta vai pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt,
ka nav tādu apstākļu, kas šim kandidātam vai
pretendentam dotu jebkādas priekšrocības attiecīgajā
iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai
deformējot konkurenci.

Centralizēti iepirkumi
3) centralizēto iepirkumu institūcija —
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai jebkura
cita persona, kas ir pasūtītājs Publisko
iepirkumu likuma izpratnē un kas:
a) iepērk būvdarbus, preces vai pakalpojumus
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām
vai
b) veic iepirkuma procedūras būvdarbu, piegādes
vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos
noslēgšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
vajadzībām.
(1.pants)


Centralizēti iepirkumi (18.pants)
(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
iepirkt būvdarbus, preces un pakalpojumus no
centralizēto iepirkumu institūcijas vai saņemt
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus ar tās
starpniecību.
(2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepērk
būvdarbus, preces vai pakalpojumus no
centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās
starpniecību, uzskatāms, ka tas ir piemērojis šā
likuma prasības, ja centralizēto iepirkumu
institūcija, veicot attiecīgos iepirkumus vai
organizējot attiecīgās iepirkuma procedūras,
piemērojusi šā likuma vai Publisko iepirkumu
likuma prasības.

Centralizēti iepirkumi (18.pants)
(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
nepiemērot šā likuma prasības, ja iepirkumu
tā vajadzībām veic centralizēto iepirkumu
institūcija, kas atrodas citā Eiropas
Savienības dalībvalstī, un, veicot attiecīgo
iepirkumu, tā piemēro tādu normatīvo aktu
prasības, kuri atbilst Eiropas Savienības
tiesībām sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
vai publiskā iepirkuma jomā.

Īpašie noteikumi iepirkumiem
autotransporta jomā (direktīva 2009/33/EK)
(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, rīkojot
autotransporta līdzekļu iepirkumu, ņem vērā to
ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, izvērtējot
vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un
cieto daļiņu emisiju apjomu.
(2)To autotransporta līdzekļu kategorijas, kuru
iepirkumiem piemēro šā panta prasības, kā arī minēto
autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu
aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabinets.
(19.pants)

Īpašie noteikumi iepirkumiem
autotransporta jomā (direktīva 2009/33/EK)
(3) Šā panta pirmajā daļā minētās prasības sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs izpilda vienā no šādiem veidiem:
1) tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības attiecībā uz
enerģijas patēriņa un šā panta pirmajā daļā minēto vielu
emisiju apjomu, kā arī, ja nepieciešams, citiem ietekmes uz
vidi aspektiem;
2) izvērtē ekspluatācijas ietekmes uz enerģētiku un vidi
faktorus, nosakot piedāvājumu vērtēšanas kritērijus
saskaņā ar šā likuma 51.pantu. Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs minētos faktorus ir tiesīgs izteikt un izvērtēt
naudas izteiksmē, izmantojot Ministru kabineta noteikto
metodiku autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu
aprēķināšanai.
(19.pants)
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Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra
noteikumi Nr.1184 “Noteikumi par
transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām
iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un
transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas
izmaksu aprēķināšanas metodiku” stājās
spēkā 2011.gada 6.janvārī.
Noteikumi attiecas uz iepirkuma procedūrām,
kas izsludinātas pēc šo noteikumu spēkā
stāšanās, attiecīgi SPSIL 19.pants
piemērojams no 2011.gada 6.janvāra.

Tehniskās specifikācijas (20.pants)
Apvieno iepriekšējā likuma 36.-38.pantu.
 Tehnisko specifikāciju saturs papildināts:






būvdarbiem ar norādi - “Būvdarbu apjomus
nosaka saskaņā ar tehnisko projektu un ietver
būvdarbu apjomu sarakstā.”
pakalpojumiem ar norādi – “Pakalpojumu
līgumiem papildus nosaka pakalpojumu mērķi,
izmantojamās metodes un resursus (ja
nepieciešams), kā arī rezultātu.”

Iepirkumu dokumentācijas
sagatavošana


23.pants nosaka:






atklāta konkursa nolikuma saturu;
slēgta konkursa un sarunu procedūras
kandidātu atlases nolikuma saturu;
kvalificēto piegādātāju atlases nolikuma
saturu.

Nolikumus sagatavo attiecīgi pirms
paziņojuma par līgumu, periodiskā
informatīvā paziņojuma kā dalības
uzaicinājuma, paziņojuma par
kvalifikācijas sistēmu publicēšanas.

Piedāvājuma nodrošinājums
(24.pants)
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pieprasīt, lai pretendents iesniedz piedāvājuma
nodrošinājumu, ja vien:

(1)

1) pieprasījums attiecas uz visiem pretendentiem vienādi un
bez izņēmumiem;
2) iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts piedāvājuma
nodrošinājuma veids un termiņi.


Piedāvājuma nodrošinājums nepārsniedz 5%
no paredzamās līgumcenas. Piedāvājuma
nodrošinājuma apmēru un veidu nosaka
samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma
paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu.

Piedāvājuma nodrošinājums
(24.pants)
(2) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā
no šādiem termiņiem:
1) iepirkuma procedūras dokumentos minētā
piedāvājuma derīguma termiņā;
2) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atzīst
kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma
procedūrā,— līdz dienai, kad izraudzītais
pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu
(ja tāds ir paredzēts iepirkuma procedūras
dokumentos un līgumā);
3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Piedāvājuma nodrošinājums
(24.pants)
(3) Nodrošinājuma devējs izmaksā sabiedrisko

pakalpojumu sniedzējam vai sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs 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, sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja 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 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
noteiktajā termiņā.

Apakšuzņēmēju līgumi (25.pants)


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs iepirkuma procedūras
dokumentos pieprasīt, lai pretendents
savā piedāvājumā norāda tās līguma
daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzņēmējiem, kā arī visus
paredzamos apakšuzņēmējus.

Periodiskais informatīvais
paziņojums (28.pants)



Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vismaz reizi gadā
publicē periodisko informatīvo paziņojumu.
Paziņojumu publicē, ja turpmāko 12 mēnešu laikā slēdzamo
līgumu vai vispārīgo vienošanos paredzamā līgumcena
sasniedz







3 406 520 latus būvdarbiem;
527 325 latus piegādēm un likuma 2.pielikuma A daļas
pakalpojumiem.

Paziņojumu publicē IUB mājas lapā vai pircēja profilā. Ja
publicē pircēja profilā, pirms tam iesniedz IUB publicēšanai
paziņojumu par pircēja profilu.
Minētā paziņojuma publicēšana ir obligāta, ja sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs izmanto saīsinātos termiņus
piedāvājumu iesniegšanai saskaņā ar šā likuma 35.panta
otrās daļas 2.punktu.

Periodiskais informatīvais
paziņojums (28.pants)

-

Publicēšanas mērķi:
izmantots kā dalības uzaicinājums
-

-

līgumu slēdz slēgta konkursa vai sarunu procedūras
rezultātā bez turpmāka dalības uzaicinājuma, ja
paziņojums publicēts ne agrāk kā 12 mēnešus pirms
uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai
piedalīties sarunu procedūrā;

publicēts, lai izmantotu piedāvājumu
iesniegšanas termiņa saīsinājumu
-

-

ja publicēts ne vēlāk kā 52 dienas un ne agrāk kā 12
mēnešus pirms dienas, kad paziņojums par līgumu
publicēts IUB mājaslapā internetā un
satur informāciju, kas nepieciešama, lai saīsinātu
termiņus;

- publicēts piegādātāju informēšanai.

Paziņojums par kvalifikācijas
sistēmu – 29.pants
Publicē, ja vēlas izveidot kvalifikācijas
sistēmu.
 Izmantošana:







paziņo par kvalifikācijas sistēmu;
var vienlaikus kalpot par dalības uzaicinājumu
slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā.

Ja kvalifikācijas sistēma paredzēta
darbības laikam, kas pārsniedz 3 gadus,
attiecīgo paziņojumu publicē katru gadu.
Ja darbības laiks ir īsāks, pietiek ar
sākotnējo paziņojumu.

Paziņojums par līgumu - 31.pants
•

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu
slēgšanai piemēro atklātu konkursu, tas
kā dalības uzaicinājumu publicē
paziņojumu par līgumu.
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
piemēro slēgtu konkursu vai sarunu
procedūru (izņemot šā likuma 11.panta
trešajā daļā minēto sarunu procedūru), tas
ir tiesīgs kā dalības uzaicinājumu
publicēt paziņojumu par līgumu.

Paziņojums par grozījumiem 31.pants


Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
izdara grozījumus iepirkuma
procedūras dokumentos vai pagarina
noteiktos pieteikumu vai piedāvājumu
iesniegšanas termiņus, izbeidz vai
pārtrauc iepirkuma procedūru vai
neizveido dinamisko iepirkumu sistēmu,
tas publicē paziņojumu par
grozījumiem, iepirkuma procedūras
izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Paziņojums par grozījumiem 31.pants


Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai
pārtraukta vai dinamiskā iepirkumu
sistēma netiek izveidota, sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs iespējami īsā laikā,
bet ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc šā
likuma 56.panta trešajā daļā minētās
informācijas nosūtīšanas kandidātiem vai
pretendentiem iesniedz publicēšanai
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma
procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu.

Paziņojums par grozījumiem 31.pants


Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav
iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi,
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma
procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
iesniedz publicēšanai 3 darbdienu laikā pēc
tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma
procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu vai
par to, ka dinamiskā iepirkumu sistēma
netiek izveidota.

Pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšanas termiņu pagarināšana
(35.pants)
(7) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pagarināt
noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas
termiņus, publicējot paziņojumu par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
vai nosūtot atkārtotu uzaicinājumu iesniegt pieteikumu vai
atkārtotu uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vai piedalīties
sarunās.
 Minimālais termiņš, par kuru sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu vai piedāvājumu
iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas.
 Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par
grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos 35.panta
trešās daļas izpratnē.

Paziņojums par iepirkuma
procedūras rezultātiem - 32.pants




Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju
darbdienu laikā pēc pretendentu
informēšanas saskaņā ar šā likuma 56.panta
otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu
par iepirkuma procedūras rezultātiem,
ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma
vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu.
Šie noteikumi neattiecas uz iepirkuma
līgumiem, kas tiek noslēgti vispārīgās
vienošanās ietvaros.

Brīvprātīgais paziņojums - 33.pants


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
iesniegt publicēšanai brīvprātīgu
paziņojumu par iepirkuma rezultātiem šā
likuma vai iepirkuma procedūru piemērošanas
izņēmuma gadījumos vai šā likuma 11.panta
trešajā (“B” daļas pakalpojumu iepirkumi) vai
piektajā (sarunu procedūra, nepublicējot
dalības uzaicinājumu) daļā minētajos
gadījumos papildus paziņojuma par iepirkuma
procedūras rezultātiem iesniegšanai
publicēšanai.

Brīvprātīgais paziņojums - 33.pants




Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem
tiek publicēts tādēļ, lai ieinteresētās personas
varētu apstrīdēt tāda iepirkuma pamatotību, kas
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kļūdas dēļ
veikts, nepiemērojot atbilstošu iepirkuma
procedūru un nepublicējot dalības uzaicinājumu,
un vienlaikus novērstu šā likuma 83.panta
pirmajā daļā minētās sekas.
Pasūtītājs līgumu slēdz ne agrāk kā pēc 10
dienām un papildus vienas darbdienas pēc
dienas, kad brīvprātīgais paziņojums publicēts
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Paziņojumu publicēšana (34.pants)






Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumus
sagatavo un iesniedz IUB publicēšanai,
izmantojot IUB mājaslapā internetā
pieejamos elektroniskos līdzekļus.
IUB triju darbdienu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību likuma
prasībām un ievieto to IUB mājaslapā internetā.
IUB nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un vienlaikus
ievieto tos IUB mājaslapā internetā.

Paziņojumu publicēšana (34.pants)




Paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību
nosaka MK noteikumi Nr. 842 "Noteikumi par
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"
Ja likuma 28.panta pirmajā daļā minēto
periodisko informatīvo paziņojumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē
pircēja profilā, paziņojuma veidlapas
paraugu nosaka Komisijas regula (EK)
Nr.1564/2005.

Pircēja profils
(1.panta 17.punkts)


Pircēja profils ir internetā publiski
pieejama sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja mājaslapa, kurā sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs ievieto periodisko
informatīvo paziņojumu, informāciju par
izsludinātajiem vai plānotajiem pirkumiem,
noslēgtajiem līgumiem, izbeigtajām vai
pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu ar
iepirkumiem saistītu vispārīgu informāciju.

Precizēti pieteikumu
iesniegšanas termiņi (35.pants)
Iekļauti direktīvā 2004/17/EK paredzētie
pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas
termiņu saīsinājumi.

Piedāvājumu iesniegšanas
termiņi atklātā konkursā
(bez per.inf.paz.)

Termiņš

52

Saīsinājums, ja
piedāvājumi ES
OV tiek nosūtīti
elektroniski
(eSender)

Saīsinājums,
ja iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

52-7=45

52-5=47

eSender +
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

52-7-5=40

Piedāvājumu iesniegšanas termiņi
atklātā konkursā (ar per.inf.paz.)
Saīsinājums,
ja piedāvājumi
ES OV tiek
nosūtīti ar
eSender

Saīsinājums,
ja iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

36

36-7=29

36-5=31

Minimālais
termiņš

Saīsinājums,
ja piedāvājumi
ES OV tiek
nosūtīti ar
eSender

Saīsinājums,
ja iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

22

22-7=15

22-5=17

Parastais
termiņš

eSender +
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

36-7-5=24
eSender +
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

22-7-5=10 (15)

Pieteikumu iesniegšanas termiņi
slēgtā konkursā/sarunu procedūrā
Parastais
termiņš

Saīsinājums,
ja piedāvājumi
ES OV tiek
nosūtīti ar
eSender

Saīsinājums,
ja iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

37

37-7=30

Minimālais
termiņš

Saīsinājums,
ja piedāvājumi
ES OV tiek
nosūtīti ar
eSender

Saīsinājums,
ja iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

15

15-7=8 (15)

Nav piemērojams

Nav piemērojams

eSender +
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski
Nav piemērojams

eSender +
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski
Nav piemērojams

Piedāvājumu iesniegšanas termiņi
slēgtā konkursā/sarunu procedūrā
Parastais
termiņš

24
Minimālais
termiņš

10

Saīsinājums,
ja piedāvājumi
ES OV tiek
nosūtīti ar
eSender
Nav piemērojams

Saīsinājums,
ja piedāvājumi
ES OV tiek
nosūtīti ar
eSender
Nav piemērojams

Saīsinājums, ja
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

24-5=19
Saīsinājums, ja
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski

10-5=5 (10)

eSender +
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski
Nav piemērojams

eSender +
iepirkuma
dokumenti
pieejami
elektroniski
Nav piemērojams

Grozījumi iepirkumu
dokumentācijā (35.pants)




(3) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā
gadījumā (piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir
52 dienas) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs izdarīt grozījumus atklāta konkursa
dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas
tehniskās specifikācijas vai citas prasības.
Ja ir pagājusi puse no šā panta otrās daļas
1.punktā minētā termiņa vai ilgāks laiks,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad
paziņojums par grozījumiem, iepirkuma
procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts
IUB mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par
26 dienām.

Grozījumi iepirkuma
dokumentācijā (36.pants)
(5) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izdarījis grozījumus
iepirkuma procedūras dokumentos, tas nosūta informāciju
par grozījumiem visiem piegādātājiem, kas saņēmuši
iepirkuma procedūras dokumentus.
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un
tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem, tas ievieto šo informāciju mājaslapā
internetā, kur ir pieejami šie dokumenti.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta šo informāciju
piegādātājiem vai ievieto to mājaslapā internetā ne vēlāk
kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts
IUB publicēšanai.

Iepirkuma procedūras
dokumentu izsniegšana (36.pants)


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem
iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma
procedūras dokumentiem, sākot no
attiecīgās iepirkuma procedūras
izsludināšanas brīža.

Iepirkuma procedūras
dokumentu izsniegšana (36.pants)


Iepirkuma procedūras dokumenti ir
pieejami elektroniskā veidā bez maksas.
Par to iepirkuma procedūras dokumentu
izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt
elektroniskā veidā, sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt
samaksu, kas nepārsniedz faktiskos
dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas
izdevumus.

Papildu informācijas
sniegšana (36.pants)
(2) Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu
informāciju par kandidātu atlases prasībām, sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne
vēlāk kā 4 dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām.
(3) Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu
informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos
iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu
sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi,
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniedz iespējami īsā
laikā, bet ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
Ja kandidāts ir laikus pieprasījis minēto papildu informāciju
šā likuma 35.panta sestās daļas 2.punktā minētajā
gadījumā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniedz
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Papildu informācijas
sniegšana (36.pants)
(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz
papildu informāciju, tas visiem piegādātājiem,
kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus,
vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī
uzdoto jautājumu.
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina
brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem, tas vienlaikus ar
papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam,
kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju
mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma
procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.

Informācijas apmaiņa (37.pants)
(2) ..Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas
tādu šajā likumā minēto dokumentu nosūtīšanas
veidu, kas adresātam nodrošina pēc iespējas ātru
informācijas saņemšanu
(4) Laikā no pieteikumu vai piedāvājumu
iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nesniedz
informāciju par citu pieteikumu vai piedāvājumu
esību.
Pieteikumu un piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz
rezultātu paziņošanai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs nesniedz informāciju par vērtēšanas
procesu.

Iepirkuma procedūras
ziņojums (39.pants)
(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
dokumentē katru iepirkuma procedūru un
sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu
pēc tam, kad pieņemts lēmums par šīs
procedūras rezultātiem.
 39.panta otrā daļa nosaka iepirkuma
procedūras ziņojuma saturu.

Iepirkuma procedūras
ziņojums (39.pants)
(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo

ziņojumu ne vēlāk par dienu, kad iesniegts
publicēšanai paziņojums par iepirkuma procedūras
rezultātiem.
(4) Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz
divu darbdienu laikā.
Citus iepirkuma procedūras dokumentus, izņemot
piedāvājumus, izsniedz Informācijas atklātības
likumā noteiktajā termiņā un kārtībā (III
nodaļa), ja šajā likumā nav noteikts citādi.
Piedāvājumi nav izsniedzami vai uzrādāmi
piegādātājiem un citām ar to izvērtēšanu nesaistītām
personām.

Kandidātu un pretendentu atlase
41.pants – kandidātu un pretendentu
atlases vispārīgie noteikumi.
 42.pants – kandidātu pretendentu
izslēgšanas nosacījumi.
 43.pants – atbilstība profesionālās
darbības veikšanai.
 44.pants – kvalitātes nodrošināšanas
standarti.
 45.pants – vides vadības standarti.


Kandidātu un pretendentu
atlase (41.pants)
(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izraugās

kandidātus un pretendentus, ievērojot šā likuma
42.pantā minētos izslēgšanas nosacījumus, dalības
uzaicinājumā un iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktās kvalifikācijas prasības attiecībā uz
saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām
un profesionālajām spējām un prasības saskaņā ar šā
likuma 43., 44. un 45.pantu.
(2) Prasību apjomu, kā arī pieprasīto konkrētā līguma
izpildei nepieciešamo minimālo spēju līmeni nosaka
samērīgi līguma priekšmetam. Šādas minimālā
atbilstības līmeņa prasības iekļauj dalības
uzaicinājumā, kā arī iepirkuma procedūras
dokumentos.

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (42.pants)




Kandidātu vai pretendentu izslēdz arī tad, ja ar
spēkā stājušos tiesas spriedumu par vainīgu
noziedzīgā nodarījumā atzīta persona, kurai ir
kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības
vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības
tiesības.
Izslēgšanas nosacījumi attiecas arī uz 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.

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (42.pants)


2) Konkretizēti un sašaurināti izslēgšanas noteikumi:
kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu
darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā
vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada
laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma
noslēgšanas

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (42.pants)


3) Konkretizēts un sašaurināti izslēgšanas noteikumi
saistībā ar profesionālās darbības pārkāpumiem:
kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot
pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (42.pants)


Pārejas noteikumu 10.punkts:
Šā likuma 42.panta pirmās daļas 2. un
3.punktu piemēro, ja pārkāpums, par kuru
ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams
kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas
spriedums, ir izdarīts pēc šā likuma spēkā
stāšanās dienas.

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (42.pants)


Ja maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai līdzīgs pasākumu komplekss kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu,
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs,
izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un
ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par
attiecīgā kandidāta vai pretendenta
neizslēgšanu no iepirkuma procedūras.

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (42.pants)
(3) Attiecībā uz kandidātu, pretendentu un personu, uz kuras
iespējām tas balstās, 42.panta pirmās daļas 1., 2. un
3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai
prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar 42.panta pirmās
daļas 1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
42.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem,
līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši 18 mēneši;
3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
42.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem,
līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši 12 mēneši.

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (42.pants)
(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publiskās datubāzēs nevar
iegūt 42.panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punktā minēto
informāciju, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz:
1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam
vai pretendentam un personai, uz kuras iespējām tas balstās, nav
pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas
stadijā;
2) izziņu, kuru izdevis VID vai pašvaldība Latvijā un kura
apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un personai, uz kuras
iespējām tas balstās, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus;
3) izziņu, ka kandidātam vai pretendentam un personai, uz kuras
iespējām tas balstās, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to
pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
4) izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura
apliecina, ka kandidāts vai pretendents un personai, uz kuras
iespējām tas balstās, Latvijā un ārvalstī nav sodīti par 42.panta
pirmās daļas 2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

Kvalifikācijas sistēmas (46.pants)




SPS, kurš uztur kvalifikācijas sistēmu, izslēdz
piegādātāju no šīs sistēmas, ja tas neatbilst
kvalifikācijas kritērijiem un nosacījumiem, kas
noteikti, veidojot sistēmu.
Kvalifikācijas sistēmas dalībnieku izslēdz no
sistēmas ne agrāk kā nākamajā dienā pēc tam,
kad likuma 56.panta piektajā daļā minētā
informācija nosūtīta šim dalībniekam un pagājis
likuma 77.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā un
piektajā daļā minētais termiņš, ja IUB likuma
77.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts
iesniegums par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem.

Iesniegtās informācijas pārbaude un tiesības
pieprasīt papildu informāciju (47.pants)


Izziņas un citus dokumentus, kurus likumā
noteiktajos gadījumos izsniedz
kompetentās institūcijas, sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst,
ja tie izdoti ne agrāk kā 3 mēnešus
pirms iesniegšanas dienas.

Iesniegtās informācijas pārbaude un tiesības
pieprasīt papildu informāciju (47.pants)


Noteiktas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
tiesības:







pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā
institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos
publiski pieejamos avotos;
pieprasīt, lai kandidāts vai pretendents uzrāda
dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta
kopiju, ja rodas šaubas par iesniegtās kopijas
autentiskumu;
lūgt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija papildina
vai izskaidro iesniegtos sertifikātus un dokumentus;
piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek
izskaidrota tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļautā
informācija vai tiek iesniegti preču paraugi.

Piedāvājumu atvēršana (49.pants)
Iesniegtos piedāvājumus atver tūlīt pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām atklāta konkursa nolikumā vai
slēgta konkursa uzaicinājumā iesniegt
piedāvājumu norādītajā vietā un laikā.
 Piedāvājumu atvēršanai sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs rīko sanāksmi.
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.


Piedāvājumu atbilstības
pārbaude un izvēle (50.pants)






Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu, sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs var izraudzīties nākamo pretendentu
(pārbaudot, vai tas nav viens tirgus dalībnieks ar
to, kas bija atzīts par uzvarētāju) vai pārtraukt
iepirkuma procedūru.
Ja nākamais pretendents uzskatāms par vienu
tirgus dalībnieku ar sākotnēji noteikto uzvarētāju,
iepirkuma procedūru pārtrauc.
Ja arī nākamais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu, iepirkuma procedūru pārtrauc.

Saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums (51.pants)
(1) Ir šādi piedāvājuma izvēles kritēriji:
1) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā
ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma
izpildes termiņi, ekspluatācijas izmaksas un citas
izmaksas, to efektivitāte, būvdarbu, preču vai
pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un
funkcionālais raksturojums, vides aizsardzības
prasības, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu
pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi ar
līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt
konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai
izvērtējamiem;
..

Saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums (51.pants)
(2) Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
izvēles gadījumā sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs dalības uzaicinājumā vai iepirkuma
procedūras dokumentos norāda visus
vērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā,
kritēriju īpatsvarus un skaitliskās vērtības, kā
arī iepirkuma procedūras dokumentos norāda
piedāvājuma izvēles algoritmu saskaņā ar
šiem kritērijiem un apraksta, kā tiks vērtēts
katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

Iepirkuma procedūru
izbeigšana vai pārtraukšana (55.pants)






Iepirkuma procedūru izbeidz, ja nav iesniegts
neviens pieteikums vai piedāvājums vai nav
neviena atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus
kandidātus vai pretendentus par pieņemto
lēmumu un publicē paziņojumu par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu.
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pieņēmis
lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, tas var
piemērot sarunu procedūru, nepublicējot dalības
uzaicinājumu.

Iepirkuma procedūru
izbeigšana vai pārtraukšana (55.pants)


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru,
ja tam ir objektīvs pamatojums.



Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē
visus kandidātus vai pretendentus par
pārtraukšanas iemesliem un publicē
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma
procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.



Ja iepirkuma procedūra ir pārtraukta, tā nav
turpināma.

Kandidātu un pretendentu
informēšana (56.pants)


SPS 5 darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas vienlaikus informē visus
kandidātus:




par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu
atlases rezultātiem (noraidītajam kandidātam
norāda arī tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas
iemeslus) un
par termiņu, kādā persona saskaņā ar likuma
77.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu ir tiesīga
iesniegt IUB iesniegumu par iepirkuma
procedūras pārkāpumiem.

Kandidātu un pretendentu
informēšana (56.pants)


SPS 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto
lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās slēgšanu, norādot:








izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās
vienošanās dalībnieku nosaukumus;
noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma
noraidīšanas iemeslus;
likuma 20.panta 5. un 6.daļā noteiktajos gadījumos pamatojot
lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā
piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai
darbības prasībām;
pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu,
izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās
priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
termiņu, kādā pretendents ir tiesīgs iesniegt IUB iesniegumu
par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Kandidātu un pretendentu
informēšana (56.pants)


Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai
pārtraukta vai dinamiskā iepirkumu sistēma
netiek izveidota, SPS 3 darbdienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē
visus kandidātus vai pretendentus:




par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma
procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta vai
dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota
un
par termiņu, kādā persona saskaņā ar šā
likuma 77.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu ir
tiesīga iesniegt IUB iesniegumu par iepirkuma
procedūras pārkāpumiem.

Kandidātu un pretendentu
informēšana (56.pants)


SPS 3 darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas informē piegādātāju:




par pieņemto lēmumu attiecībā uz tā
iekļaušanu kvalifikācijas sistēmā (noraidītajam
piegādātājam norāda arī tā iesniegtā
pieteikuma noraidīšanas iemeslus) un
par termiņu, kādā piegādātājs saskaņā ar šā
likuma 77.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu ir
tiesīgs iesniegt IUB iesniegumu par iepirkuma
procedūras pārkāpumiem.

Kandidātu un pretendentu
informēšana (56.pants)


SPS 3 darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas informē kvalifikācijas
sistēmas dalībnieku par pieņemto
lēmumu attiecībā uz tā izslēgšanu no
kvalifikācijas sistēmas šā likuma 46.panta
astotajā daļā minētajā gadījumā, norādot:



izslēgšanas pamatojumu un
termiņu, kādā persona saskaņā ar šā likuma
77.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu ir tiesīga
iesniegt IUB iesniegumu par iepirkuma
procedūras pārkāpumiem.

Kandidātu un pretendentu
informēšana (56.pants)






Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija ir
nodota visiem kandidātiem vai visiem
pretendentiem vienlaikus, ja informācija tiem
nodota vienā dienā.
Informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu,
faksu vai elektroniski, izmantojot drošu
elektronisko parakstu, vai nodod personiski.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saglabā
pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai
nodošanas datumu un veidu.

Vispārīgā vienošanās (57.pants)






Lai noslēgtu vispārīgo vienošanos, SPS ievēro
likumā paredzētās iepirkuma procedūras visās
stadijās līdz pat vispārīgās vienošanās
noslēgšanai.
SPS nosaka vispārīgās vienošanās dalībniekus,
ņemot vērā noteikto piedāvājuma izvēles
kritēriju.
Vispārīgo vienošanos slēdz uz laiku, ne ilgāku
par 4 gadiem, izņemot gadījumus, kad
objektīvu iemeslu dēļ (it sevišķi, ja to prasa
līguma priekšmets) nepieciešams ilgāks termiņš.

Iepirkuma līgums (59.pants)
59.panta 2.daļa nosaka iepirkuma līguma
saturu
 3.daļa nosaka ierobežojumu iepirkuma
līguma termiņam - pakalpojumu līgumu un
piegādes līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku
par 5 gadiem.
 Termiņa ierobežojums neattiecas uz
iepirkuma līgumiem publiskās un
privātās partnerības gadījumos.


Nogaidīšanas termiņš (60.pants)


Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos
slēdz ne agrāk kā nākamajā dienā pēc
nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB
nav likuma 77.pantā noteiktajā kārtībā
iesniegts iesniegums par iepirkuma
procedūras pārkāpumiem.

Nogaidīšanas termiņš (60.pants)
Nogaidīšanas termiņš ir:
1) 10 dienas pēc dienas, kad likuma 56.pantā
minētā informācija nosūtīta visiem pretendentiem
pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu
elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un
papildus viena darbdiena;
2) 15 dienas pēc likuma 56.pantā minētās
informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam
pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus
viena darbdiena.


Nogaidīšanas termiņš (60.pants)
Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var
slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja:
1) vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības un nav kandidātu, kas būtu
tiesīgi iesniegt iesniegumu likuma 77.pantā
noteiktajā kārtībā;
2) tiek piemērota sarunu procedūra, nepublicējot
dalības uzaicinājumu, saskaņā ar likuma 11.panta
trešo daļu;
3) līgumu slēdz dinamiskās iepirkumu sistēmas
ietvaros saskaņā ar likuma 58.pantu.


Personāla un apakšuzņēmēja
maiņa (61.pants)




Piegādātāja
personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru
sniedzis informāciju piedāvājumā un kura kvalifikācijas
atbilstība izvirzītajām prasībām ir vērtēta,
kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas sniedzis
informāciju piedāvājumā un uz kuru iespējām balstījies,
lai apliecinātu, savas kvalifikācija atbilstību prasībām,
pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstveida
piekrišanu.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs dot
piekrišanu apakšuzņēmēja maiņai tikai tad, ja
piedāvātais apakšuzņēmējs (42.p.1.d.7.pkt.)
neatbilst šā likuma 42.pantā minētajiem
izslēgšanas nosacījumiem.

Iesniegumu iesniegšana IUB
(77.pants)


Iesniegumu ir tiesīga iesniegt persona:

kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz
uzvaru
un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru
attiecas šis likums,
uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo
tiesību aizskārums.


Likuma XII nodaļas izpratnē par iepirkuma
procedūru uzskatāma arī šā likuma “B”
daļas pakalpojumu iepirkumu kārtība
(11.p.5.d.) un kvalifikācijas sistēmas izveide
un darbība.

Termiņi iesniegumu
iesniegšanai IUB (77.pants)
Iesniegumu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību
iepirkuma procedūras laikā IUB var iesniegt līdz
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
noslēgšanai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad likuma 56.pantā, 72.panta
pirmajā daļā vai 73.panta otrajā daļā minētā informācija
nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota
personiski;
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad likuma 56.pantā, 72.panta
pirmajā daļā vai 73.panta otrajā daļā minētā informācija
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu;
3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad brīvprātīgais paziņojums
publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Termiņi iesniegumu
iesniegšanai IUB (77.pants)






Iesniegumu par atklāta konkursa un slēgta konkursa vai
sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu,
dokumentos iekļautajām prasībām IUB var iesniegt ne
vēlāk kā 4 darbdienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
Iesniegumu par prasībām, kas iekļautas slēgta konkursa vai
sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu,
kandidātu atlases nolikumā, dalības uzaicinājumā un
uzaicinājumā iesniegt pieteikumu, IUB var iesniegt ne
vēlāk kā 4 darbdienas pirms pieteikumu
iesniegšanas termiņa beigām.
Iesniegumu par metu konkursa dokumentos iekļautajām
prasībām IUB var iesniegt ne vēlāk kā 4 darbdienas
pirms metu iesniegšanas termiņa beigām.

Iesnieguma saturs (77.pants)
Iesniegums iesniedzams rakstveidā, un tajā
ietveramas šādas ziņas:
1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;
2) tā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
nosaukums un adrese, par kuru iesniegts
iesniegums;
3) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot
pārkāpumu;
4) iesnieguma iesniedzēja prasība;
5) iesnieguma juridiskais pamatojums.


Iesnieguma iesniegšana IUB








IUB informāciju par saņemto iesniegumu ievieto
savā mājas lapā un informē SPS vienas
darbdienas laikā (77.pants).
Iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā
atsaukt savu iesniegumu jebkurā brīdī, kamēr
komisija nav pieņēmusi lēmumu par to
(77pants).
Likumā iekļauts 78.pants, kas nosaka, kādos
gadījumos IUB atstāj iesniegumu bez
izskatīšanas.
Precizēts iesniegumu izskatīšanas apraksts.

Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
atzīšana par spēkā neesošu (XIII nodaļu)
1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, nepiemērojot
likumā noteiktās iepirkuma procedūras vai likuma 11.panta
piektajā daļā minēto iepirkuma veikšanas kārtību, ja sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam tā bija jāpiemēro;
2) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, nepamatoti
piešķirot tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos,
nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī;
3) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, neievērojot
šā likuma 60.panta pirmajā daļā noteikto termiņu;
4) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, pārkāpjot šā
likuma 77.panta piektajā daļā noteikto aizliegumu slēgt iepirkuma
līgumu vai vispārīgo vienošanos;
5) iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 58.panta
ceturtās vai piektās daļas prasības, ja konkrētā līguma līgumcena
ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām
vai lielāka.
(82.pants)

Kārtība, kādā konkrēta darbība tiek atzīta par
veiktu brīvas konkurences apstākļos (XVI nodaļa)
Lēmumu pieņem nozares ministrija un paziņo EK,
lūdzot izvērtēt un atzīt, ka attiecīgā darbība tiek veikta
brīvas konkurences apstākļos
vai
prasību EK iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
(tad nepieciešamo informāciju EK sniedz nozares
ministrija).
 Kritērijus, pēc kādiem nozares ministrija vai
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic konkurences
izvērtējumu, nosaka Ministru kabinets.
 MK noteikumi izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē
2011.gada 27.janvārī. Plānots, ka tie stāsies spēkā šā
gada martā.


Kārtība, kādā konkrēta darbība tiek atzīta par
veiktu brīvas konkurences apstākļos (XVI nodaļa)


Likuma 9.panta pirmās daļas 11.punkts ir
piemērojams, ja izpildās viens no šādiem
nosacījumiem:






EK, atbildot uz nozares ministrijas vai sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja prasību, noteiktajos termiņos ir
pieņēmusi lēmumu, ka konkrēta šā likuma 3., 4., 5., 6.
vai 7.pantā minētā darbība Latvijā tiek veikta brīvas
konkurences apstākļos;
EK pēc savas iniciatīvas noteiktajos termiņos, ko tā
paziņojusi Latvijai, ir pieņēmusi iepriekš minēto
lēmumu;
EK noteiktajos termiņos nav pieņēmusi iepriekšminēto
lēmumu.

