PUBLISKIE IEPIRKUMI
2017

Jaunais Publisko iepirkumu likums.
Nozīmīgākās izmaiņas.

Publisko iepirkumu regulējuma struktūra

Publisko iepirkumu likums
Iepirkuma procedūru un metu konkursu
norises kārtība
Prasības būvkomersantam attiecībā uz
pieredzi un klasi publisku būvdarbu
veikšanai būvju grupās
Noteikumi par transportlīdzekļu
kategorijām, uz kurām iepirkumos
attiecināmas īpašas prasības, un
transportlīdzekļu darbmūža
ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas
metodiku + energoefektīvo preču
noteikumi
Noteikumi par iesnieguma par iepirkuma
procedūras pārkāpumiem depozīta
samaksas vai iesniegšanas un
atmaksāšanas vai atdošanas kārtību
Profesionālās darbības pārkāpumu
saraksts

Noteikumi par oficiālās statistikas
veidlapu paraugiem iepirkumu jomā
un veidlapu iesniegšanas un
aizpildīšanas kārtību
Būvizmaksu noteikšanas kārtība
Noteikumi par publisko iepirkumu
paziņojumiem un to sagatavošanas
kārtību
Noteikumi par publisko iepirkumu
līgumcenu robežvērtībām
Publisko elektronisko iepirkumu
noteikumi
Zaļo publisko iepirkumu noteikumi
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Publisko iepirkumu likuma piemērošanas
līgumcenu robežvērtību izmaiņas
ESOŠĀS LĪGUMCENU ROBEŽVĒRTĪBAS

Iepirkums
jāpiemēro no

4000 EUR pakalpojumiem un
piegādēm

“Mazie
iepirkumi”

14 000 EUR būvdarbiem
No 4000 EUR līdz 41 999,99
EUR pakalpojumiem un
piegādēm

Iepirkuma
procedūru
piemērošana

Iepirkumu
procedūru
piemērošana
ES slieksnis
2.pielikuma
pakalpojumi
02.03.2017.

JAUNĀS LĪGUMCENU ROBEŽVĒRTĪBAS

10 000 EUR pakalpojumiem un piegādēm
20 000 EUR būvdarbiem
No 10 000 EUR līdz 41 999,99 EUR
pakalpojumiem un piegādēm

No 14 000 EUR līdz 169 999,99
EUR būvdarbiem
No 42 000 EUR līdz 134 999,99
EUR pakalpojumiem un
piegādēm

No 20 000 EUR līdz 169 999,99 EUR
būvdarbiem
No 42 000 EUR līdz 134 999,99 EUR
pakalpojumiem un piegādēm

No 170 000 EUR līdz 5 224 999,99 EUR
No 170 000 EUR līdz
būvdarbiem
5 224 999,99 EUR būvdarbiem
No 135 000 EUR pakalpojumiem No 135 000 EUR pakalpojumiem un
un piegādēm
piegādēm
No 5 225 000 EUR būvdarbiem

No 5 225 000 EUR būvdarbiem

Līdz 749 999,99 EUR atvieglota
kārtība, no 750 000 EUR
iepirkuma procedūra

Līdz 41 999,99 EUR vai atsevišķos
gadījumos līdz 749 999,99 EUR var
nepiemērot iepirkumu,
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No 42 000 EUR atvieglota procedūra

Vispārējie un nacionālie izņēmumi no
Publisko iepirkumu likuma
•

Atsevišķi juridiskie pakalpojumi;

•

Ceļojumu aģentūru pakalpojumi, uz kuriem attiecas CPV kods 63510000-7;

•

Autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo
mākslinieku sniegtie pakalpojumi, uz kuriem attiecas CPV kods 92312200-3,
un mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumi, uz
kuriem attiecas CPV kods 92310000-7;
Publisks pakalpojuma līgums, kura priekšmets atbilst kādam no Publisko
iepirkumu likuma 2. pielikuma sadaļā “Veselības, sociālie un saistītie
pakalpojumi” minētajiem CPV kodiem, ja tā paredzamā līgumcena ir
mazāka par 750 000 euro;
Publisks pakalpojuma līgums, kurš tiek slēgts par mācību prakses vai
studiju prakses, vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu, ja tā
paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 euro;
Citi izņēmumi.

•

•

•
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Pasūtītāju savstarpēji iepirkuma līgumi (inhouse)
PASŪTĪTĀJS

1

2

1

Pasūtītāja
kontrolēts
PIEGĀDĀTĀJS 1
(arī pasūtītājs)

Pasūtītāja
kontrolēts
PIEGĀDĀTĀJS 2
(arī pasūtītājs)
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1

1
PIEGĀDĀTĀJA 1
kontrolē esoša
persona
(arī pasūtītājs)

1) atrodas pasūtītāja kontrolē (tiesības ietekmēt
darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus) vai
tādas personas kontrolē, kuru kontrolē pasūtītājs;
2) vairāk kā 80% no darbības veido pasūtītāja vai
citu pasūtītāja kontrolētu personu uzdevumu
izpilde;
3) nav privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu,
kas neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt
lēmumus un izšķiroši ietekmēt.
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PIEGĀDĀTĀJA 1
kontrolē esoša
persona
(arī pasūtītājs)

Iepirkuma līguma
tieša piešķiršana
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Iepirkuma procedūras (1)

Atklāts
konkurss

• Visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt
piedāvājumus

Slēgts
konkurss

• Visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības
piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie
kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina;
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Iepirkuma procedūras (2)

Sarunu
procedūra

• Pasūtītājs, iepriekš nepublicējot paziņojumu par
līgumu, apspriežas ar paša izraudzītiem
piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no
viņiem rīko sarunas par iepirkuma līguma
noteikumiem; (PIL 8.panta septītā daļa)

Konkursa
procedūra
ar
sarunām

• Visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības
piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie
kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina, kuru piemēro, kad
nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām
atbilstošu piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā,
un kuras mērķis ir dot pretendentiem iespēju
sarunu laikā uzlabot piedāvājumu saturu atbilstoši
pasūtītāja vajadzībām; (PIL 8.panta sestā daļa)

02.03.2017.
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Iepirkuma procedūras (3)

Inovācijas
partnerība
s
procedūra

• Visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības
piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie
kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina, un kuru piemēro, lai
izveidotu ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna
inovatīva produkta, pakalpojuma vai būvdarbu
izstrādei un turpmākai iegādei;

Konkursa
dialogs

• Visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt
tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var
iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina.
Piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja
vajadzībām atbilstošu piedāvājumu atklātā/slēgtā
konkursā. Tās mērķis ir sarunās ar atlasītajiem
kandidātiem noteikt un raksturot līdzekļus, kas
vislabāk piemēroti pasūtītāja vajadzību
apmierināšanai; (PIL 8.panta sestā daļa)
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Metu konkurss

Metu
konkurss

Metu konkurss — procedūra, kas pasūtītājam dod iespēju
iegūt metu vai plānu [galvenokārt pilsētu un jebkuras citas
teritorijas plānošanas, arhitektūras, būvniecības vai datu
apstrādes (tai skaitā informācijas sistēmu) jomā], kuru
žūrijas komisija atzinusi par labāko

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot metu konkursu, ja paredzamā līgumcena ir 10 000 euro
vai lielāka. Metu konkursu rīko kā iepirkuma procedūras sastāvdaļu, kuras
rezultātā tiek piešķirtas publiska pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības, vai
kā atsevišķu konkursu, kurā paredzētas godalgas vai maksājumi
dalībniekiem. Metu konkursa norises kārtību nosaka Ministru kabinets.
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Mazie iepirkumi (1)
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Pasūtītājs publicē iepirkuma plānu (plānā norāda arī mazos
iepirkumus).
Pasūtītājs iepirkuma sagatavošanā var piemērot PIL 18. panta otro
(apspriede ar piegādātājiem) un trešo daļu (konsultācijas no ekspertiem,
iestādēm vai piegādātājiem).
Izveido iepirkuma komisiju – vismaz 3 cilvēku sastāvā. Attiecas interešu
konflikta regulējums un lēmumu pieņemšanas kārtība.
Iepirkuma komisija sagatavo nolikumu.
Nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts konkrētajam
iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par
daļēju pakalpojuma izpildi.
Publicē paziņojumu par plānoto līgumu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš
vismaz 10 dienas.
Pretendentu izslēgšanas noteikumi – papildināti!
Informē pretendentus par lēmumu un publicē lēmumu savā pircēja profilā.
10 darba dienu laikā (jauns termiņš!) pēc līguma noslēgšanas, publicē
informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu. 10 darba dienu laikā (jauns
termiņš!), pēc tam, kad stājies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi,
ievieto to tekstu pircēja profilā.
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Mazie iepirkumi (2)
•

•

Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot «mazo iepirkumu» noteikumus, ja tiek slēgti
iepirkuma līgumi par 2.pielikuma pakalpojumiem un ja tiek slēgts iepirkuma līgums
par pārtikas produktu piegādi, tā paredzamā līgumcena ir zemāka par 42
000 euro un tiek ievērotas Ministru kabineta noteiktās zaļā publiskā iepirkuma
prasības attiecībā uz pārtikas produktu piegādēm.
Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot «mazo iepirkumu» izsludināšanas un
izslēgšanas noteikumus, ja:
– iepirkums atbilst sarunu procedūras piemērošanas nosacījumiem;
– iepriekš ir veikts «mazais iepirkums» un tajā iesniegti iepirkuma nolikumā
noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka
iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā
paredzētajām iepirkuma līguma izpildes prasībām un šajā iepirkumā tiek
uzaicināti iesniegt piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš veiktajā
iepirkumā nav izslēgti un nebija izslēdzami, un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas
prasībām;
– iepriekš ir veikts «mazais iepirkums» un tajā nav iesniegti piedāvājumi, —
ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no
iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām iepirkuma līguma izpildes prasībām;
– iepērk zvērināta revidenta sniegtus revīzijas pakalpojumus attiecībā uz
gada pārskata revīzijām (pārbaudēm).
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2.pielikuma pakalpojumu iepirkumu
kārtība (1)
•

Piemēro:
– Vispārīgos nosacījumus attiecībā uz piegādātāju (13.pants);
– Informācijas aizsardzības prasības (14.pants);
– Zaļā publiskā iepirkuma prasības (19.pants);
– Prasības tehniskajām specifikācijām (20.pants);
– Prasības attiecībā uz marķējumiem (21.pants);
– Prasības attiecībā uz testēšanas pārskatiem, specifikācijām un citiem
pierādījumiem (22.pants);
– Prasības attiecībā uz iepirkuma komisijas darbību (III nodaļa);
– Publicē paziņojumu par piedāvājumu iesniegšanas pagarināšanu vai
grozīšanu (28.panta otrā daļa);
– Publicē paziņojumu iepirkuma izsludināšanai un paziņojumu par līguma
noslēgšanu (32.pants);
– Publicē paziņojumu par līguma grozījumiem (33.pants); Piemēro ne
visiem līgumiem!
– Nodrošina brīvu piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem (36.panta
pirmā daļa)
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2.pielikuma pakalpojumu iepirkumu
kārtība (2)
•

Piemēro:
– Papildu informācijas sniegšanas un publiskošanas noteikumus
(36.panta trešā daļa);
– Kārtību, kādā pretendenti informējami par rezultātu (37.pants);
– Informācijas apmaiņas noteikumus (38.pants);
– Prasības elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai
(39.pants);
– Vispārējos iepirkuma dokumentēšanas noteikumus (40.panta pirmā
daļa);
– Iepirkuma un tās norises dokumentācijas pieejamības noteikumus
(40.panta trešā un ceturtā daļa);
– Iepirkuma dokumentu glabāšanas noteikumus (40.panta piektā daļa);
– Prasības attiecībā uz iepirkuma līgumu (60.pants);
– Prasības attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu (61.pants).
Piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš – 5 darba dienas!
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Informēšana par plānotajiem iepirkumiem
•

Pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas
dienas publicē valsts elektroniskās informācijas sistēmā, kas
paredzēta piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, informāciju par
plānotajiem šā likuma 8.panta otras daļas (metu konkursi), 9.
(mazie iepirkumi) un 10. (2.pielikuma iepirkumi) panta kārtībā
veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, norādot
vismaz:
– pasūtītāju,
– plānoto iepirkuma priekšmetu un saiti uz pircēja profilu, kur būs
pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija,
– plānoto iepirkuma veikšanas kārtību,
– plānoto CPV kodu,
– iepirkuma līguma veidu,
– plānoto iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai mēnesi,
– datu aktualizācijas datumu.
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Pasūtītājs informāciju aktualizē pēc nepieciešamības.

Apspriešanās ar piegādātājiem un
pretendentu/ kandidātu iepriekšējā
iesaistīšanās
• Pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar
piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus
par iepirkuma plānu un prasībām.
• Pasūtītājs paziņo par apspriedi savā tīmekļvietnē, norādot
apspriežamos jautājumus, apspriedes laiku un vietu, veidu, kādā
piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē, prasības attiecībā uz
apspriedes dokumentēšanu un šīs dokumentācijas publicēšanu.
• Pasūtītājs var saņemt konsultācijas no neatkarīgiem ekspertiem
vai iestādēm, vai piegādātājiem. Minētās konsultācijas var izmantot
iepirkuma plānošanā un sagatavošanā, ja tās neierobežo konkurenci
un nepārkāpj vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principu.
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Prasības pretendentiem
•

Ja tiek slēgts publisks būvdarbu vai publisks pakalpojuma līgums vai ja
publisks piegādes līgums ietver arī pakalpojumus vai preces iebūvēšanu un
uzstādīšanu, pasūtītājs no juridiskajām personām var prasīt, lai pieteikumā vai
piedāvājumā būtu norādīts par iepirkuma līguma izpildi atbildīgo darbinieku
vārds, uzvārds un profesionālā kvalifikācija.

•

Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt
iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam
statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku
atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai
izpildei.

•

Gada minimālo finanšu apgrozījumu var noteikt ne lielāku par divām
paredzamo līgumcenu vērtībām, izņemot gadījumu, kad iepirkuma līguma izpilde
ir saistīta ar īpašiem riskiem attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu rakstura
dēļ. Pasūtītājs sniedz pamatojumu izņēmuma piemērošanai iepirkuma procedūras
dokumentos.

•

Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs noteic, ka atbilstību
saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim apliecina normatīvajos aktos
noteiktās būvkomersantu kvalifikācijas klases. Pasūtītājam ir tiesības
piegādātājam papildus izvirzīt tikai tādas prasības, kas netiek vērtētas
būvkomersantu klasifikācijas ietvaros.
Būvuzņēmumu klasifikācija vispārējā kārtībā pirmo reizi tiek veikta 2017. gada 1.
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maijā.

MK nosaka prasības būvkomersantam attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu

Pretendentu un kandidātu izslēgšanas
noteikumi
•
•

Obligātie (papildināti!);
Fakultatīvie:
– kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas
puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju
apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts
vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav
pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo
vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais
partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās
noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji
atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas
līguma;
– kandidāts vai pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības
pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar
pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu,
vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar
tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;

Uzticamības atjaunošana!
18

Izziņu derīgums
•

Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās
institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju
izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie
izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas
vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

•

E-certis - sistēmā detalizēti noradīti dokumenti, ko pieprasa un izsniedz
kādā konkrētā valstī, lai apliecinātu kādu konkrētu aspektu, kas raksturo
procedūras dalībnieku (piemēram, tā sodāmību, finanšu spējas u.c.).

•

IMI – interneta lietotne iestāžu sadarbībai:
– pārbaudīt pretendenta iesniegto dokumentu vai sertifikātu
autentiskumu;
– pārbaudīt, vai uzņēmums izpilda tehniskās specifikācijas (valsts
standarti, marķējums, atbilstības novērtējumi utt.) un vai spēj izpildīt
attiecīgo līgumu;
– pārbaudīt, vai uz darbuzņēmēju, piegādātāju vai pakalpojumu
sniedzēju neattiecas neviens izslēgšanas kritērijs;
– apstiprināt informāciju, ko pretendents iepriekš iesniedzis, izmantojot
Eiropas Vienoto iepirkuma dokumentu.
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Saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums
•

Pasūtītājs
piešķir
iepirkuma
līguma slēgšanas
tiesības
saimnieciski
visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā izmaksas vai cenu, vai
izmaksas un kvalitātes kritērijus, vai tikai cenu.

•

Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai
cenu, ja iepirkums tiek veikts PIL 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā vai ja
sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas
nozīmes piedāvājuma izvēlē.

•

Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka:
1) izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju (piemēram,
vērtējot aprites cikla izmaksas);
2) ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus
kvalitātes kritērijus, piemēram:
– kvalitāti, tai skaitā tehniskās priekšrocības, estētiskās un funkcionālās
īpašības, pieejamību, atbilstību universālajam dizainam, sociālās un vides
aizsardzības prasības, inovatīvos raksturlielumus un pārdošanas nosacījumus,
– iepirkuma līguma izpildes vadības struktūru un iesaistītā personāla kvalifikāciju
un pieredzi, ja iepirkuma līguma izpildes kvalitāti var būtiski ietekmēt iesaistītā
personāla kvalifikācija un pieredze,
– pēcpārdošanas pakalpojumus un tehnisko palīdzību, piegādes nosacījumus,
piemēram, piegādes datumu, piegādes procesu un piegādes periodu vai
piegādes pabeigšanas periodu.
20

Apakšuzņēmēji (1)
•

•
•
•

•

Apakšuzņēmējs — pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās
nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus
iepirkuma līguma izpildei.
Izslēgšanas gadījumu pārbaudes apakšuzņēmējiem, kuriem nodod
sākot no 10% darbu.
Iepirkuma līgums var regulēt arī attiecības ar apakšuzņēmējiem.
Pasūtītājs nolūkā pārliecināties, ka piegādātājs spēs izpildīt iepirkuma
līgumu, ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents savā piedāvājumā norāda
tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem,
kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.
Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus
tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma
vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei
nododamo iepirkuma līguma daļu.
21

Apakšuzņēmēji (2)
•

•
•

Publiska pakalpojuma līguma gadījumā, ja pakalpojumi tiek
sniegti pasūtītāja objektā, un publiska būvdarbu līguma gadījumā
pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi,
pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā
iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā
norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to
pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma.
Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju
apakšuzņēmējus.
Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs
paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā
arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek
vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
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Tiešo maksājumu iespējamība
apakšuzņēmējiem
•

•

Pasūtītājs var iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt, ka
publiska būvdarbu līguma gadījumā pēc apakšuzņēmēja
pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem piegādātājam, kurus
tas ir pieņēmis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, ja
pasūtītājs nav izmaksājis visu piegādātājam pienākošos līgumcenu,
pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita
tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina
nākamo maksājumu piegādātājam.
Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu
pieprasījumu piegādātāju un ļauj tam izteikt viedokli par
pieprasījuma pamatotību.
Kārtību, kādā veicami maksājumi un notiek informācijas apmaiņa
ar piegādātāju un tā apakšuzņēmējiem, pasūtītājs paredz
iepirkuma līgumā.
23

Depozīts
•
•
•

•

•

Maksājams tikai par iesniegumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.
Iesniedzējs ir tiesīgs depozītu iemaksāt kā naudas summu vai iesniegt kā
bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi.
Depozīts ir 0,5 procenti no paredzamās līgumcenas, bet ne vairāk kā 15 000
euro publiska būvdarbu līguma gadījumā un 840 euro publiska pakalpojuma
līguma un piegādes līguma gadījumā.
Ja paredzamo līgumcenu nav iespējams noteikt vai tā nav norādīta iepirkuma
procedūras dokumentos, publiska būvdarbu līguma gadījumā depozīts ir 3400
euro, bet publiska pakalpojuma līguma un piegādes līguma gadījumā — 840
euro.
Iepirkumu uzraudzības birojs atmaksā depozīta maksājumu vai atdod depozītu
iesniedzējam 5 darbdienu laikā pēc:
1) iesnieguma atsaukšanas dienas, ja iesniedzējs ir atsaucis iesniegumu līdz
tā izskatīšanai komisijā, pamatojoties uz to, ka pasūtītājs ir novērsis
iesniegumā minētos pārkāpumus;
2) tiesas sprieduma noraksta saņemšanas, ja ar spēkā stājušos spriedumu
tiesa iemaksāto depozīta maksājumu uzdod atmaksāt iesniedzējam;
3) tam, kad paziņots lēmums par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas;
4) tam, kad stājies spēkā lēmums aizliegt pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu
vai vispārīgo vienošanos vai atcelt pasūtītāja lēmumu par iepirkuma
procedūras izbeigšanu.
24

Elektroniska pieteikumu un piedāvājumu
pieņemšana
•

•

•

•

attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajām iepirkuma
procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru
kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, no 2017.
gada 18. aprīļa;
attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir
vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām
vai lielāka, no 2017. gada 1. oktobra;
attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir
mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām,
no 2018. gada 1. aprīļa;
attiecībā uz PIL 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem no 2019.
gada 1. janvāra.
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Vēl citas izmaiņas iepirkumu regulējumā
•

Izmaiņas piegādātājiem izvirzāmajās kvalifikācijas prasībās, paaugstināta
atbildība par iepirkuma līguma izpildi tajos gadījumos, kad piegādātājs
balstās uz cita piegādātāja apgrozījumu;

•

Precizēts tehnisko specifikāciju saturs, piegādātāju spēju un atbilstības
pārbaužu kārtība;

•

Paredzēta obligāta iepirkuma līgumu publicēšana pircēja profilā;

•

Paredzētas pasūtītāja tiesības noteiktos gadījumos (saistīti ar nelikumīgi
veiktu procedūru vai nelikumīgiem grozījumiem) vienpusēji atkāpties no
iepirkuma līguma, lai neturpinātu iepirkuma līgumu, kas noslēgts
neatbilstoši normatīvajiem aktiem;

•

Grozīts un precizēts iepirkuma līgumu grozīšanas regulējums;

•

Paredzēta elektronisko izsoļu piemērošana un precizēta elektroniskā
kataloga izmantošana un dinamiskās iepirkuma sistēmas izmantošanas
kārtība;

•

Izmaiņas piemērojamajās publikāciju veidlapās.
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Kontakti

Līga Neilande
Juridiskā departamenta
Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu
pārvaldīšanas politikas nodaļas vecākā eksperte
Tālr. (+371) 67095640
E-pasts: liga.neilande@fm.gov.lv
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija
Mājaslapa: www.fm.gov.lv
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
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PUBLISKIE IEPIRKUMI
2017

Replika par jaunajiem
iepirkumu likumiem
Katrīne Pļaviņa, LL.M. (Georgetown)
VILGERTS Publisko iepirkumu prakses vadītāja; Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras Publisko iepirkumu
komitejas vadītājas vietniece

Birokrātija
iepirkumos nav
samazinājusies.
Tā ir mainījusies.

02.03.2017.

VILGERTS

2

Daļēji
samazināsies
korupcijas riski.

02.03.2017.

VILGERTS

Piegādātājs var
prasīt samērīgus
lēmumus par
izslēgšanu no
dalības iepirkumā.

02.03.2017.

VILGERTS

4

Pasūtītāji izvēlas
pēc iespējas
saimnieciski
izdevīgāko
piedāvājumu.

02.03.2017.

VILGERTS

5

3

E-iepirkumam
jāgarantē
efektivitāte un
atklātība.

VILGERTS

02.03.2017.

6

IUB resurss
jāizmanto
lietderīgi,
pirmkārt, padarot
efektīvāku tā
darbu.

VILGERTS

02.03.2017.

7

Paldies!
Katrīne Pļaviņa, LL.M.
Mobilā tālr. nr.: +371 26 164 110
E-pasta adrese: katrine.plavina@vilgerts.com

Kontakti
Latvij
a:
Lietuv
a:
Igauni
ja:

Elizabetes iela 33, Rīga, LV-1010

latvia@vilgerts.com

Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius

lithuania@vilgerts.com

Tõnismägi 3A, 10119, Tallinn

estonia@vilgerts.com

Timiryazeva st., 72, 6th floor, office 4, 220035, Minsk

belarus@vilgerts.com

Baltkri
evija:

02.03.2017.

VILGERTS

36

PUBLISKIE IEPIRKUMI
2017

Ziņas no tiesas zāles

4 stāsti 30 minūtēs
Jānis Neimanis

Ko darīt ar piedāvājumu, kurš pēc
piedāvājumu atvēršanas atrasts
aizkritis aiz skapja?

Kā nopirkt mīkstu tualetes papīru?

Iepirkuma pārtraukšana kā ultima ratio

Brīvpusdienu nav

PUBLISKIE IEPIRKUMI
2017

Kvalifikācija iepirkumam:
izslēgšanas pamati un
pieļaujamās prasības
Debora Pāvila, M.Jur. (Oxon)
VILGERTS Partnere
Katrīne Pļaviņa, LL.M. (Georgetown)
VILGERTS Publisko iepirkumu prakses vadītāja

Saturs

1.
2.
3.
4.

Obligātie izslēgšanas pamati
Fakultatīvie izslēgšanas pamati
Kvalifikācijas vērtēšana
Secinājumi

02.03.2017.

VILGERTS

45

OBLIGĀTIE IZSLĒGŠANAS

02.03.2017.

PAMATI

VILGERTS

3

Obligātie izslēgšanas pamati

Plašāks korupcijas sastāvu loks

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1.punkts; Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punkta b.apakšpunkts.

02.03.2017.

VILGERTS

47

Obligātie izslēgšanas pamati

Piegādātājs jāizslēdz, ja tas ir vienīgais veids, kā novērst
interešu konfliktu iepirkuma komisijā

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 4.punkts.

02.03.2017.

VILGERTS

48

Obligātie izslēgšanas pamati

Piegādātājus izslēdz par horizontālu karteļa vienošanos

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 6.punkts; Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 6.punkts.

02.03.2017.

VILGERTS

49

Obligātie izslēgšanas pamati

Pasūtītājs pārbauda izslēgšanas pamatu esību visiem
apakšuzņēmējiem, kas pildīs vismaz 10% līguma. Piegādātājs drīkst
nomainīt pārkāpējus.

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 10.punkts un septītā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 10.punkts un devītā daļa.

02.03.2017.

VILGERTS

FAKULTATĪVIE IZSLĒGŠANAS

02.03.2017.

VILGERTS

50

PAMATI

12

Fakultatīvie izslēgšanas pamati

Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma ar
konkrēto piegādātāju

Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1.punkts un ceturtā daļa; Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1.punkts un piektā daļa.

02.03.2017.

VILGERTS

52

Fakultatīvie izslēgšanas pamati

Piegādātājs pieļāvis smagu profesionālās darbības
noteikumu pārkāpumu, kas saistīts ar iepirkuma līguma
priekšmetu

Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 2.punkts ; Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1.punkts; uz to pamata izdoti MK
noteikumi.

02.03.2017.

VILGERTS

53

Fakultatīvie izslēgšanas pamati

Pasūtītājs var nepamatoti lēta piedāvājuma ietvaros vērtēt
piegādātāju darbinieku atalgojumu

Publisko iepirkumu likuma 53.panta trešā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
59.panta trešā daļa.
02.03.2017.

VILGERTS

54

Fakultatīvie izslēgšanas pamati

Pasūtītājs pārbauda fakultatīvo izslēgšanas pamatu esību
visiem apakšuzņēmējiem, kas pildīs vismaz 10% līguma.
Piegādātājs drīkst nomainīt pārkāpējus.

Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 4.punkts; ; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 4.punkts.
02.03.2017.

VILGERTS

55

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

02.03.2017.

VILGERTS

56

Kvalifikācijas prasības

Pasūtītājs var prasīt pieredzi piegāžu veikšanā vai
pakalpojumu sniegšanā vairāk kā pēdējos trīs gados, ja tas
veicina konkurenci.

Publisko iepirkumu likuma 46.panta trešās daļas 2.punkts; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 52.panta trešās daļas 2.punkts.
02.03.2017.

VILGERTS

57

Kvalifikācijas prasības

Būvkomersantu kvalifikāciju nosaka kā kvalifikācijas klasi.

Publisko iepirkumu likuma 44.panta trešā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
53.panta otrā daļa.
02.03.2017.

VILGERTS

58

Kvalifikācijas prasības

Būvuzņēmumu klase ietver tādas prasības kā:
- Būvniecības pakalpojumu īpatsvars apgrozījumā un apjoms;
- Likviditātes rādītājs;
- Pārvaldības sistēmas.

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.211 «Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi».
02.03.2017.

VILGERTS

59

Kvalifikācijas prasības

Līdz 2019.gada 30.aprīlim pieredzi konkrētu būvju grupās un
veidos pasūtītājs nosaka pats. Pēc tam tā būs ietverta
būvkomersanta klasē.

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.211 „Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" 9.,
10. un 68.punkts.

02.03.2017.

VILGERTS

60

Kvalifikācijas prasības

Pasūtītājs var prasīt pieredzi būvdarbos vairāk kā pēdējos
piecos gados, ja tas veicina konkurenci.

Publisko iepirkumu likuma 46.panta trešās daļas 1.punkts; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 52.panta trešās daļas 1.punkts.

02.03.2017.

VILGERTS

61

Kvalifikācijas prasības

Būvspeciālistiem pārbauda reģistrāciju BIS, bet neprasa
kvalifikācijas atzīšanu.

Skat. IUB skaidrojumu «Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar
būvniecību saistītajās specialitātēs», 23.12.2016.
02.03.2017.

VILGERTS

KVALIFIKĀCIJAS

02.03.2017.

62

VĒRTĒŠANA

VILGER
TS

12

Kvalifikācijas vērtēšana

Pasūtītājs izslēgšanas pārbaudi atklātā konkursā un sarunu
procedūrā veic tikai uzvarētājam vērtēšanas beigās.

Publisko iepirkumu likuma 42.panta četrpadsmitā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 48.panta piecpadsmitā daļa.

02.03.2017.

VILGERTS

64

Kvalifikācijas vērtēšana

Piegādātājs var atjaunot uzticamību gan par obligātajiem,
gan par fakultatīvajiem izslēgšanas pamatiem, izņemot
nodokļu nomaksu.

Publisko iepirkumu likuma 43.pants; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.pants.
02.03.2017.

VILGERTS

65

Kvalifikācijas vērtēšana

Nodokļu parāda informāciju pasūtītājs pārbauda vērtēšanas
gaitā - īpaši attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākumiem.

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punkts un piektā un sestā daļa;
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punkts,
septītā un astotā daļa; IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2016.gada 20.oktobra
lēmums Nr.4-1.2/16-264/3.

02.03.2017.

VILGERTS

66

Kvalifikācijas vērtēšana

Atļauta saziņa mutvārdos ar pretendentiem, bet būtisko
informāciju jādokumentē.

Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
43.panta otrā daļa.
02.03.2017.

VILGERTS

67

Kvalifikācijas vērtēšana

Pasūtītājam ir pienākums lietot e-Certis sistēmu un
sadarboties ar citu valstu iestādēm kvalifikācijas vērtēšanā.

Publisko iepirkumu likuma 78. un 79.pants; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 81.
un 82.pants.
02.03.2017.

VILGERTS

68

Kvalifikācijas vērtēšana

Izziņas no Latvijas derīgas 1 mēnesi, no ārvalstīm – 6
mēnešus.

Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
47.panta sestā daļa.

02.03.2017.

VILGERTS

69

Kvalifikācijas vērtēšana
Precizēta piegādātāju amatpersonu, kas ir ārvalstnieki, pārbaudes kārtība:
 joprojām iespējams iesniegt izziņas par konkrētu pārkāpumu neesību;
 ja šādas izziņas nepastāv, jo piegādātāja valstī pārkāpēji nedrīkst būt uzņēmumu
amatpersonas, tad piegādātājs to paskaidro;
 ja ārvalstu piegādātāja amatpersona mīt Latvijā, to pārbauda EIS;
 ja izziņas neizdod vai tās nav pietiekamas, joprojām drīkst sniegt zvērestu vai
apliecinājumu.

Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmitā līdz divpadsmitā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
48.panta desmitā līdz divpadsmitā daļa.
02.03.2017.

VILGERTS

70

SECINĀJUMI

02.03.2017.

VILGERT
S

28

Secinājumi

Jāpārbauda plašāks apakšuzņēmēju loks.

02.03.2017.
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72

Secinājumi

Profesionālās darbības pārkāpumu veidi jāizvēlas kritiski.

02.03.2017.
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Secinājumi

Būvdarbu iepirkumos ātrāka kvalifikācijas fāze tikai 2019.g.

02.03.2017.
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Secinājumi

Būvdarbu iepirkumos skaidrākas prasības ārvalstu
speciālistiem.

02.03.2017.
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Secinājumi

Ietekme uz konkurenci iepirkumos atkarīga no IUB pieejas
izslēgšanas lēmumu samērīguma vērtēšanā.

02.03.2017.
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Paldies!
Debora Pāvila, M.Jur.
Mobilā tālr. nr.: +371 29 149 110
E-pasta adrese: debora.pavila@vilgerts.com
Katrīne Pļaviņa, LL.M.
Mobilā tālr. nr.: +371 26 164 110
E-pasta adrese: katrine.plavina@vilgerts.com

Kontakti
Latvij
a:
Lietuv
a:
Igauni
ja:

Elizabetes iela 33, Rīga, LV-1010

latvia@vilgerts.com

Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius

lithuania@vilgerts.com

Tõnismägi 3A, 10119, Tallinn

estonia@vilgerts.com

Timiryazeva st., 72, 6th floor, office 4, 220035, Minsk

belarus@vilgerts.com

Baltkri
evija:

02.03.2017.
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