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Publisko iepirkumu likums (turpmāk - Likums) saskaņā ar Likuma 8.panta otro
daļu tiek attiecināts uz iepirkuma procedūrām (atklāts konkurss, slēgts konkurss,
sarunu procedūra, konkursa dialogs, metu konkurss), ja publisku piegādes līgumu vai
pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka un publisku
būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 120 000 latu vai lielāka. Slēdzot būvdarbu,
piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir mazāka par
minētajām līgumcenu robežām, bet vienāda ar 3000 latu vai lielāka piegādes vai
pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 10 000 latu vai lielāka būvdarbu līgumiem,
pasūtītājs nepiemēro minētās iepirkuma procedūras, bet iepirkumu veic Likuma
8.1 pantā noteiktajā kārtībā.
Iepirkuma metode

Būvdarbi

Pakalpojumi/ Preces

Iepirkuma procedūras:
• atklāts konkurss
• slēgts konkurss
• sarunu procedūra
• konkursa dialogs
• metu konkurss

no 120 000 latu

no 20 000 latu

Likuma 8.1 panta iepirkumi

10 000 -120 000 latu

3 000 – 20 000 latu

Attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajiem iepirkumiem Likuma
16.panta 2.1 daļa nosaka, ka tiešās pārvaldes iestādēm Ministru kabineta noteiktajos
gadījumos preces un pakalpojumi obligāti ir jāiegādājas no Ministru kabineta
noteiktajām centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja attiecīgās
preces vai pakalpojumi ietilpst Ministru kabineta noteiktajā preču vai pakalpojumu
grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 100
latu vai lielāka. Minētajos gadījumos pasūtītājs, kas ir tiešās pārvaldes iestāde,
nepiemēro iepirkuma procedūras un neveic iepirkumu Likuma 8.1 pantā noteiktajā
kārtībā, bet iepērk preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar
tās starpniecību.
Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Likuma 8. 1 panta noteikumus, ja tiek slēgti
Likuma 3.pantā (Likuma piemērošanas izņēmumi), 4.pantā1 (Likuma piemērošanas
izņēmumi) un 5.pantā (Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi) minētie līgumi.
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Zaudējis spēku ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 01.08.2011.
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1. Iepirkuma komisija
Pasūtītājs saskaņā ar Likuma 8.1 panta otro daļu izveido iepirkuma komisiju
vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma
jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga
pieaicināt ekspertus. Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas Likuma 23.panta pirmās,
otrās un trešās daļas noteikumi.
Likuma 23.panta pirmā daļa nosaka, ka iepirkuma komisijas locekļi un eksperti
nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti
ar kandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē komisijas loceklis un eksperts ir
saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:

juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja —
pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un
ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja —
akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas
tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis,
māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks);

fiziskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja —
radinieks.
Iepirkuma komisijas locekļu un ekspertu saistība ar pretendentu saskaņā ar
Likuma 23.panta otro daļu attiecas arī uz gadījumiem, kad pretendents ir personu
apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām komisijas
loceklim vai ekspertam ir Likuma 23. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētā
saistība.
Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu iepirkuma komisijas locekļi un eksperti
paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir
ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to šā panta
pirmās daļas izpratnē.
Ņemot vērā apliecinājuma mērķi – mazināt iespēju, ka iepirkuma komisijas
locekļi vai eksperti varētu nonākt interešu konflikta situācijā, kā arī to, ka iepirkuma
komisijas locekļi (atsevišķos gadījumos arī eksperts) uzsāk darbību attiecīgajā
iepirkumā jau pirms piedāvājumu atvēršanas, piedaloties dokumentācijas izstrādāšanā
un apstiprināšanā un atbilžu sagatavošanā uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem,
ieteicams jau brīdī, kad attiecīgā persona uzsāk darbību iepirkuma komisijas sastāvā
vai tiek pieaicināta kā eksperts, parakstīt apliecinājumu par to, ka iepirkuma komisijas
loceklis vai eksperts savā darbībā nepārstāvēs konkrētu piegādātāju intereses un nav
ieinteresēts to izvēlē.
Iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar
kuru nosaka uzvarētāju. Pieņemto lēmumu iepirkuma komisija paziņo visiem
pretendentiem, kas piedalījušies iepirkumā, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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Iepirkuma komisija lēmumus pieņem Likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā
kārtībā, proti, iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja
tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs
locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet
gadījumos, ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas
priekšsēdētāja balss.
Piemēram, ja iepirkuma komisijas sastāvā ir pieci locekļi, lai pieņemtu
lēmumu, nepieciešamais kvorums ir vismaz četri komisijas locekļi (vismaz divas
trešdaļas no pieci ir vairāk kā trīs).
Rīkojot iepirkumus saskaņā ar Likuma 8.1 pantu, iepirkuma komisijai
jānodrošina Likuma 8.1 panta 5.3 daļā paredzētā lēmuma sagatavošana, ietverot šajā
normā noteikto informāciju.

2. Pretendentiem un iepirkuma priekšmetam
izvirzāmās prasības
Likuma 8.1 panta trešā daļa paredz, ka iepirkuma komisija nosaka pamatotas
un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu,
nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei
iepirkumā, vienlaikus nosakot kritērijus, kas tiks ņemti vērā, izvēloties no prasībām
atbilstošajiem piedāvājumiem visizdevīgāko piedāvājumu.
Ievērojot piegādātāju brīvas konkurences un finanšu līdzekļu efektīvas
izlietošanas principu, pasūtītājs iepirkuma dokumentos nosaka prasības, kas ir
samērīgas ar objektīvajām vajadzībām un nepamatoti neierobežo konkrētajā iepirkumā
ieinteresēto piegādātāju loku.
Pasūtītājs sagatavo tādas prasības attiecībā uz pretendenta spējām izpildīt
līgumu, kas objektīvi nepieciešamas konkrētā līguma kvalitatīvai izpildei, izvairoties
no nepamatotiem iespējamā piegādātāju loka ierobežojumiem.
Sagatavojot prasības, pasūtītājs neietver tajās ierobežojumus piegādātāja
juridiskajam statusam, tiesībām apvienoties personu grupā un piesaistīt
apakšuzņēmējus, ierobežojumus piegādātājiem no citām valstīm, neprasa sertifikātus
un licences, kas nav nepieciešamas iepirkuma priekšmetā ietverto darbu izpildei
saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Iepirkuma priekšmeta aprakstā, tai skaitā tehniskās specifikācijas prasībās,
pasūtītājs neiekļauj norādes uz konkrētiem ražojumiem, nepieļaujot iespēju piedāvāt
ekvivalentas preces, materiālus, izstrādājumus.
Uz Likuma 8.1 panta kārtībā veiktiem iepirkumiem tieši nav attiecināms Likuma
46. panta regulējums attiecībā uz vides kritēriju vērtēšanu autotransporta iepirkumam,
taču iesakām pasūtītājam to ņemt vērā, sagatavojot iepirkuma dokumentāciju.
1
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Pasūtītājam jāpieprasa pretendentiem piedāvājumā iesniegt tikai tādus
dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu pretendentus un to iesniegtos piedāvājums
atbilstoši izvirzītajām prasībām.
Pasūtītājam ir tiesības Likuma 8.1 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 visizdevīgāko 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. Nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma
sastāvā tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesību
objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi, piemēram, iepērkot būvdarbu
tehniskā projekta izstrādi, pasūtītājs nav tiesīgs prasīt, lai piedāvājumā tiktu iekļauts
būves mets.
Termins “visizdevīgākais piedāvājums” ietver gan iespēju izvēlēties no
prasībām atbilstošajiem piedāvājumu ar viszemāko cenu, gan iespēju noteikt
vērtēšanas kritēriju kopumu (piemēram, kvalitātes raksturojums, izpildes termiņš,
uzturēšanas izmaksas), kas atbilstoši pasūtītāja vajadzībām ļauj izvēlēties izdevīgāko
piedāvājumu konkrētā gadījumā. Ja pasūtītājs paredzējis piedāvājumu izvēlēties,
ņemot vērā kritēriju kopumu, nevis viszemāko cenu, tas papildus Likuma 8.1 panta
trešajā daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu
iepriekš nosaka un norāda iepirkuma dokumentos arī konkrētos vērtēšanas kritērijus un
vērtēšanas algoritmu. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem jābūt objektīviem, tajos
neiekļauj iespējamo ieinteresēto piegādātāju loku diskriminējošas norādes.
Likuma 8.1 pants neietver regulējumu attiecībā uz pasūtītāja iespēju pieprasīt
iesniegt piedāvājumu nodrošinājumu. Ņemot vērā iepirkuma salīdzinoši īsos
piedāvājumu iesniegšanas termiņus šī panta kārtībā rīkotos iepirkumos un līdz ar to
minimālo pasūtītāja risku piedāvājuma atsaukšanas gadījumā, kā arī administratīvo
slogu pretendentiem un papildus izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma nodrošinājuma
noformēšanu, Birojs iesaka piedāvājuma nodrošinājumu šajos iepirkumos neparedzēt,
lai neradītu piegādātājiem ar iepirkumā plānoto apjomu nesamērīgu finanšu slogu.
Pasūtītājs Likuma 8.1 panta iepirkumos neierobežo pretendentu iespējas
piesaistīt apakšuzņēmumus, balstīties uz citu personu iespējām. Tomēr Likuma
8.1 panta regulējums neparedz attiecībā uz apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru
iespējām pretendents balstās, pieprasīt Likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktos
apliecinājumus un Likuma 5.2 daļā noteiktās izziņas, un izslēgt no dalības iepirkumā
pretendentu, ja uz tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru spējām
tas balstās, attiecas minētajā normā ietvertie izslēgšanas noteikumi. Tomēr pasūtītājs
var izvirzīt prasību piedāvājumā iekļaut dokumentu, no kura būtu secināms, kā
apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās, pretendenta rīcībā nodos
konkrētos resursus līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī prasīt norādīt
apakšuzņēmējam nododamo darbu daļu.
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Likuma 8.1 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma
dokumentācijā. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka Likuma 8.1 panta kārtībā
organizētā iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tas iepirkumu pārtrauc
un tā vietā organizē jaunu iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas. Atkārtotajam
iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

3. Paziņojums par plānoto līgumu
Pasūtītājs, kā noteikts Likuma 8.1 panta ceturtajā daļā, publicē paziņojumu par
plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosakot
piedāvājumu iesniegšanas termiņu ne īsāku par 10 dienām (neskaitot valstī oficiāli
noteiktās svētku dienas)2 no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
Minētajā normā norādīts minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Ja
iepirkuma priekšmeta specifikas un apjoma dēļ piedāvājumu sagatavošanai
nepieciešams ilgāks laiks, pasūtītājs nosaka garāku termiņu.
Valstī oficiāli noteiktās svētku dienas lūdzam skatīt likumā “Par svētku, atceres
un atzīmējamām dienām”.
Publikācija par iepirkumu
Kas jāpublicē

Kur jāpublicē

Paziņojums par plānoto līgumu

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā

Prasības attiecībā uz pretendentiem un
iepirkuma priekšmetu

Pasūtītāja mājas lapā internetā, nodrošinot
brīvu un tiešu pieeju

Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā saskaņā ar Likuma 8.1 panta trešo
daļu noteiktās prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, izvietojot
šīs prasības ne vēlāk, kā paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nodrošinot tām brīvu un tiešu pieeju.
Paziņojumu par plānoto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojot
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus
minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai.
Paziņojuma saturu nosaka Ministru Kabineta 2010.gada 27.jūlija
noteikumi Nr.698. “Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un
sagatavošanas kārtību”.

2

Skatīt skaidrojumu „Likumā noteikto termiņu aprēķināšana”
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Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās daļas noteikumus, ja līgums tiek
slēgts, piemērojot Likuma 8.1 panta desmitās daļas nosacījumus:
•par Likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem;
•ievērojot Likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikuma nosacījumus;
•ievērojot Likuma 63.panta nosacījumus;
•gadījumā, kad iepriekš ir veikts iepirkums Likuma 8.1 panta kārtībā un tajā iesniegti
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, ievērojot
nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā
iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām un šajā
iepirkumā tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš
veiktajā iepirkumā nav izslēgti saskaņā ar šā panta 5. 1 daļas noteikumiem un atbilst
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

4. Piedāvājuma vērtēšana
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents saskaņā ar Likuma 8.1 panta piekto daļu
pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
pasludināts pretendenta maksātnespējas
process
(izņemot
gadījumu,
kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs
likvidēts

pretendentam Latvijā un valstī,
kurā tas reģistrēts vai atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā
neatrodas
tā
pastāvīgā
dzīvesvieta),
ir
nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts
sociālās
apdrošināšanas
iemaksu
parādi,
kas
kopsummā
katrā
valstī
pārsniedz 100 latus

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā
arī neizskata pretendenta piedāvājumu, kā to paredz Likuma 8.1 panta 5.1 daļa, ja
tas konstatē, ka attiecībā uz pretendentu pastāv kāds no iepriekš uzskaitītajiem
apstākļiem.
! Pasūtītājs nav tiesīgs paplašināt Likuma 8.1 panta 5.1 daļā noteiktos
izslēgšanas noteikumus, tai skaitā, attiecināt tos uz pretendenta piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem vai paredzēt citus izslēgšanas noteikumus, piemēram, Likuma
39.panta pirmās daļas 1.-3.punktā paredzētos noteikumus.
8

Likuma 8.1 panta 5.2 daļa paredz, ka pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai
vairākus piedāvājumus atbilstoši šā panta trešajā daļā minētajām prasībām, t.i.,
iepirkuma komisijas noteiktajām un pasūtītāja mājaslapā publicētajām prasībām, un
kritērijiem.
Pasūtītājam piedāvājumi jāvērtē atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām
prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret pretendentiem
(neatkāpjoties no iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas
priekšrocības konkrētam piegādātājam).
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;
• izziņu, ko izsniegusi Latvijas kompetenta institūcija (Valsts ieņēmumu
dienests), ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 100 latus (prasa arī ārvalstīs
reģistrētam pretendentam);
• izziņu, ko izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ka tam nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas ārvalstī
pārsniedz 100 latus.
Termiņu minēto izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10
darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi
pirms izziņu iesniegšanas dienas pasūtītājam.
! Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir
pieejama publiskajās datubāzēs (piemēram, Uzņēmumu reģistra mājas lapā internetā
(Maksātnespējas reģistrs)) vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā
esošajās informācijas sistēmās3. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par
pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem,
attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo
faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
Ar Likuma Pārejas noteikumu 39.punktu Ministru kabinetam dots uzdevums no
2014.gada 1.janvāra nodrošināt Likuma 8.1 panta 5.2 daļā minētās informācijas
pieejamību pasūtītājam publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento
iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

3

Pasūtītājam ir pienākums sekot līdzi informācijai par iespēju iegūt attiecīgo informāciju publiskajās datubāzēs
vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 148.punktu informācija par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 100 latus, tiks publiskota
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē no 01.04.2013.
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! Likuma Pārejas noteikumu 32.punktā ir noteikts, ka līdz brīdim, kad
informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā būs pieejama
vienkopus publiskajā datubāzē vai tiešsaistē attiecīgās kompetentās iestādes
pārziņā esošajā informācijas sistēmā, Likuma 8.1 panta piektās daļas 2.punktā un
5.2 daļā pretendentu izslēgšanas nosacījumus neattiecina uz nekustamā īpašuma
nodokļa parādiem Latvijā.

5. Lēmuma pieņemšana
Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts
atbilstoši šā panta 5.2 daļai.
Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos
pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un
par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai
pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Pasūtītājs savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju
Likuma 8.1 panta 5.3 daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs
informējis visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem.
Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas
izsniedz vai nosūta pretendentam Likuma 8.1 panta 5.3 daļā minēto lēmumu.
Likuma 5.3 daļas lēmums
Lēmumā, ar
kuru tiek
noteikts
uzvarētājs,
norāda:

•informāciju par uzvarējušo pretendentu;
•informāciju, ka uzvarētājs ir izraudzīts atbilstoši Likuma 8. 1 panta
5.2 daļai;
•visus noraidītos pretendentus;
•to noraidīšanas iemeslus;
•visu pretendentu piedāvātās līgumcenas;
•par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
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Pasūtītāja darbības pēc lēmuma pieņemšanas:
Darbības

Termiņi

Informē visus pretendentus par iepirkumā
izraudzīto pretendentu vai pretendentiem

Triju darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas

Publicē Likuma 8.1 panta 5.3 daļā minēto
lēmumu
savā
mājaslapā
internetā,
nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju
(visos gadījumos, ne tikai pēc pretendentu
pieprasījuma)

Triju darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas

Izsniedz vai nosūta Likuma 8.1 panta
5.3 daļā minēto lēmumu pēc pretendenta
pieprasījuma

Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc
pretendenta pieprasījuma saņemšanas

Ja iepirkums izbeigts, jo nav saņemti piedāvājumi, Birojs iesaka pasūtītāja
mājaslapā internetā pie sākotnēji publicētās informācijas par iepirkumu publicēt
informāciju par iepirkuma izbeigšanu.

6. Likuma 8.1 panta desmitā daļa
Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot 8.1 panta ceturtās daļas noteikumus, ja
• līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem
pakalpojumiem;
• iepirkums atbilst Likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikuma
vai Likuma 63.panta nosacījumiem;
• Pēc analoģijas ar Likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu 8. 1 panta
ceturtās daļas noteikumus var nepiemērot, ja iepriekš 8. 1 panta kārtībā
rīkotā iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi. Šādā gadījumā atkārtoti
rīkotā iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būtiski atšķirties no iepriekš
veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām
prasībām (t.i. netiks grozīti, piemēram, finansiālie nosacījumi, līguma
izpildes termiņš, tehniskās specifikācijas);
• iepriekš ir veikts iepirkums 8.1 panta kārtībā un tajā iesniegti iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, ievērojot
nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no
iepriekš
veiktajā
iepirkumā
paredzētajām
līguma
izpildei
nepieciešamajām prasībām un šajā iepirkumā tiek uzaicināti iesniegt
piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš veiktajā iepirkumā nav
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izslēgti saskaņā ar šā panta 5.1 daļas noteikumiem un atbilst izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām.
Iepriekš uzskaitītajos gadījumos pasūtītājs ir tiesīgs:
• nepublicēt paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā internetā (informatīvais paziņojums par noslēgto
līgumu jāpublicē!):
• nepublicēt savā mājaslapā internetā Likuma 8.1 panta trešajā daļā
noteiktās prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma
priekšmetu;
• neievērot Likuma 8.1 panta ceturtajā daļā noteikto 10 dienu
piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
Līdz ar to pasūtītājs, ņemot vērā savas vajadzības un iespējamo piegādātāju
interesi par šo iepirkumu, piemērojot tā iekšējās kārtības noteikumus, izvēlas veidu, kā
nodrošināt tam atbilstoša piedāvājuma saņemšanu, pēc iespējas efektīvi iztērējot tā
rīcībā esošos finanšu līdzekļus, un nepieciešamību nodrošināt konkurenci. Piemēram, ja
tiek veikts Likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkums, kurā varētu būt
ieinteresēti vairāki pasūtītāja vajadzībām atbilstoši piegādātāji, vai ja sākotnēji rīkotais
8.1 panta kārtībā veikts iepirkums ir bijis neveiksmīgs, t.i., beidzies bez rezultāta,
pasūtītājs var lemt vērsties pie vairākiem piegādātājiem vai izziņot iepirkumu savā
mājaslapā.
Pasūtītājam ir tiesības Likuma 8.1 panta ceturto daļu tomēr piemērot, ja tas
konkrētajā gadījumā ir lietderīgi.
Gadījumos, kad iepirkuma līguma slēgšana objektīvu apstākļu dēļ, piemēram, ja
izpildās Likuma 63.pantā minētie nosacījumi, ir iespējama ar vienu konkrētu
piegādātāju, pasūtītājs ir tiesīgs vērsties pie konkrēta piegādātāja.
Ja iepirkums atbilst Likuma 63.pantā minētajiem gadījumiem, pasūtītājs pats uzņemas
atbildību par faktisko apstākļu izvērtējumu un atbilstības konstatēšanu minētajā normā
norādītajiem tiesiskajiem apstākļiem. Ja tiek piemērota Likuma 8.1 panta desmitā daļa,
pamatojoties uz Likuma 63.panta nosacījumiem, pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā
(lēmumā par uzvarētāju vai protokolā, ja tāds tiek gatavots) norāda faktiskos apstākļus
un attiecīgi no Likuma 63.panta izrietošo tiesisko regulējumu, kas atbilst minētajai
situācijai.
Iepirkumiem, kuru faktiskā situācija atbilst Likuma 63.pantā minētajiem sarunu
procedūras, nepublicējot paziņojumu par līgumu, gadījumiem un kuru paredzamā
līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu piegādes un
pakalpojumu līgumu gadījumā un vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par
120 000 latu būvdarbu līgumu gadījumā, Iepirkumu uzraudzības biroja
saskaņojums nav nepieciešams – pasūtītājs pats izvērtē un uzņemas atbildību par
faktiskās situācijas pilnīgu atbilstību Likuma 63.pantā noteiktajiem nosacījumiem.
Piemērojot Likuma 8.1 panta desmito daļu, visi pārējie Likuma 8.1 panta,
izņemot Likuma 8.1 panta ceturtās daļas, noteikumi piemērojami: jāizveido iepirkuma
komisija, jānosaka prasības pretendentiem un iepirkuma priekšmetam, pretendentam
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jāiesniedz apliecinājums un visas Likuma 8.1 panta 5.1 un 5.2 daļās minētās izziņas,
jāinformē pretendenti par izraudzīto pretendentu, kā arī jāsagatavo un jāpublicē savā
mājaslapā lēmums par uzvarētāju un ne vēlāk kā piecas darbadienas pēc līguma
noslēgšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā jāpublicē informatīvais
paziņojums par noslēgto līgumu.

7. Iepirkuma pārtraukšana
Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir
objektīvs pamatojums. Šādā gadījumā pasūtītājs sagatavo lēmumu, kurā ietverts
pamatojums iepirkuma pārtraukšanai un publicē to savā mājaslapā internetā.
Iepirkuma pārtraukšanas iemeslam ir jābūt objektīvam un izklāstītam lēmuma
rakstiskajā pamatojumā.
Publikāciju vadības sistēmā paziņojumā par plānoto līgumu pasūtītājs atzīmē, ka
iepirkums ir pārtraukts.
Lai arī Likuma 8.1 pants neregulē pretendentu informēšanu par iepirkuma
pārtraukšanu, tomēr šo lēmumu būtu ieteicams paziņot tiem, kas iesnieguši
piedāvājumus.

8. Līguma slēgšana un informatīvā paziņojuma
par noslēgto līgumu publicēšana
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto
piegādātāju.
Uz Likuma 8.1 panta kārtībā veiktiem iepirkumiem nav attiecināms Likuma
67.panta ceturtajā daļā noteiktais nogaidīšanas termiņš.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta astoto daļu pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas
publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā internetā. Informatīvais paziņojums publicējams ne vēlāk kā piecas
darbdienas pēc līguma noslēgšanas.
!Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu publicē arī gadījumos, kad
iepirkuma veikšanai piemērota Likuma 8.1 panta desmitā daļa, t.i., nav publicēts
paziņojums par plānoto līgumu (izņemot gadījumus, kad šādi iepirkumi tiek
pārtraukti vai izbeigti bez rezultāta).
Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē
izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos
līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai.
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Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret piegādātājiem, pasūtītājs slēdz
iepirkumu līgumu atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā
iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic līgumā grozījumus, kas varētu radīt
vienlīdzīgas attieksmes pret piegādātājiem pārkāpumu (skat. skaidrojumu
„Skaidrojums par publiska iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu
(Publisko iepirkumu likuma 67.1 pants)” kurā minētie principi attiecināmi arī uz
Likuma 8.1 panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem).

9. Lēmuma pārsūdzība
Atšķirībā no Likuma 8.panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām,
Likuma 8.1 panta kārtībā veiktu iepirkumu pārsūdzību Iepirkumu uzraudzības
birojā Likums neparedz.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta trīspadsmito daļu pretendents, kas iesniedzis
piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto
lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, ņemot vērā Likuma
Pārejas noteikumu 33.punkta regulējumu (šāda pārsūdzības kārtība neattiecas uz tiem
gadījumiem, kad pieteikumi Administratīvajā rajona tiesā par pieņemto lēmumu
pārsūdzēšanu iesniegti līdz Likuma 21.06.2012. grozījumu spēkā stāšanās dienai, proti,
līdz 2012.gada 1.augustam). Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
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