Iepirkums izmantojot
EIS

Pasūtītājs plāno savus
iepirkumus un nosaka preces un
pakalpojumus, kurus pirks,
izmantojot EIS (šīs preces un
pakalpojumus neiekļauj
iepirkumu plānā)

PIL 17.p.(7), (8);
MK not.Nr.108

Obligāts pienākums pirkt MK
not.Nr.108 noteiktās preces
un pakalpojumus EIS - tiešās
pārvaldes iestādēm, ja
līgumcena 12 mēnešu laikā
≥1000 euro; pašvaldībām, ja
līgumcena ≥10 000 euro

PIL 17.p.(1), (2),(3).

Pasūtītāji, kuru vajadzībām veikts
iepirkums, slēdz iepirkuma
līgumus ar CII izraudzītajiem
piegādātājiem. Informē CII par
līgumu noslēgšanu

CII nosūta paziņojumu IUB par
katru noslēgto/-iem iepirkuma
līgumu/-iem ievērojot PIL 29.p.
noteikto termiņu

CII plāno un veic iepirkumus citu
pasūtītāju vajadzībām

Process

Visi pasūtītāji ir līdzatbildīgi (tiek
norādīti paziņojumā par līgumu)
par iepirkuma norisi, bet,
pasūtītājiem vienojoties, tiek
noteikts atbildīgais iepirkuma
organizētājs

CII iepirkuma plānā norādīts, ka tiks
veikts centralizētais iepirkums

CII noslēdz vispārīgo vienošanos
un informē pasūtītājus

CII uzsāk centralizētā iepirkuma
dokumentu sagatavošanu

CII nosūta paziņojumus IUB par
noslēgto vispārīgo vienošanos

CII saskaņo iepirkuma tehniskās
specifikācijas ar pasūtītājiem, kuru
vajadzībām iepirkums tiks sludināts

CII izsludina iepirkumu

CII norāda informāciju par veikto
iepirkumu aizpildot statistikas
pārskatu

Centralizēto iepirkumu veikšanas
vadlīniju 4., 5. un 7. nodaļā
aprakstīto darbību shēma
(A3 formātā)

CII sniedz atbildes uz pretendentu
uzdotajiem jautājumiem, piedalās
sūdzību par nolikuma prasībām
izskatīšanā IUB

CII saņem un izvērtē piedāvājumus,
pieņem lēmumu par uzvarētājiem,
piedalās sūdzību par iepirkuma
rezultātiem izskatīšanā IUB, informē
kandidātus un pretendentus par
rezultātiem

Vairāku pasūtītāju veikts
kopīgs iepirkums

Vairāki pasūtītāji vienojas veikt
kopīgu iepirkumu tiem
nepieciešamo preču vai
pakalpojumu iegādei

Pasūtītājs ar CII vienojas par
centralizētā iepirkuma veikšanu un
sadarbības noteikumiem

Pasūtītājs pērk preces un
pakalpojumus EIS

Gadījumi, kad var nepirkt
EIS, noteikti PIL 17.panta
desmitajā daļā

Centralizēto iepirkumu
institūcijas (CII) veiktais
centralizētais iepirkums

Pasūtītāji slēdz piegādes līgumus
ar izraudzītajiem piegādātājiem
VV ietvaros

CII vai pasūtītāji (atkarībā no
savstarpējās vienošanās) nosūta
paziņojumus IUB par
noslēgtajiem piegādes līgumiem
VV ietvaros

CII seko, lai pasūtītāju noslēgto
līgumu vērtība nepārsniegt
kopējo VV līgumcenu un VV
darbības termiņu

Par iepirkumu organizēšanu
atbildīgais pasūtītājs nodrošina
iepirkuma procesa norisi,
piedāvājumu vērtēšanu, līguma
vai vispārīgās vienošanās
noslēgšanu, līguma grozījumu
veikšanu
Pēc uzvarētāja/-u noskaidrošanas
visi pasūtītāji slēdz iepirkuma
līgumu vai vispārīgo vienošanos ar
uzvarētāju/-iem

Par iepirkuma organizēšanu
atbildīgā persona nosūta
paziņojumu IUB par līguma vai
vispārīgās vienošanās slēgšanas
tiesību piešķiršanu

Par iepirkuma organizēšanu atbildīgā
persona vai pasūtītāji (atkarībā no
savstarpējās vienošanās) nosūta
paziņojumus IUB par vispārīgās
vienošanās ietvaros noslēgtajiem
piegādes līgumiem

PIL 17.p.(11)

