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PĀREJAS NOTEIKUMI
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Pārejas noteikumi
•
•

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL) Saeimā pieņemti 26.04.2018.
Grozījumi stājas spēkā 01.06.2018.

•

Kā rīkoties jau uzsāktu vai izsludinātu iepirkumu vai iepirkuma procedūru
gadījumā?

✓ PIL pārejas noteikumi papildināti ar 9. un 10.punktu
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Pārejas noteikumi
• Jaunie izslēgšanas noteikumi
(PIL 9.panta (8) 5.punkts un PIL 42.panta (1) 12., 13. un 14.punkts)
piemērojami iepirkumiem/iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas vai
izsludinātas,
sākot ar 2018.gada 1.jūniju
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Pārejas noteikumi
•

01.01.2019. stājas spēkā norma, kas nosaka, ka:

Pircēja profils ir vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS)!
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PIRCĒJA PROFILS
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Pircēja profils
• Pašreiz spēkā esošais regulējums (līdz 31.12.2018.)
PIL 1.panta 23.punkts
▪ pircēja profils — internetā publiski pieejama pasūtītāja tīmekļvietne
vai valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un
pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par
turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par
plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām
procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem
saistītu informāciju
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Pircēja profils
• Jautājums:
Vai paredzot elektronisku piedāvājumu iesniegšanu, visa iepirkuma
dokumentācija (nolikums, nolikuma grozījumi, pretendentu jautājumi,
ziņojums) vienlaikus jāpublicē gan pasūtītāja tīmekļvietnē, gan EIS?
• Atbilde:
Nē. Ja paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, visai iepirkuma
dokumentācijai jābūt pieejamai EIS, bet pasūtītājam nav pienākums to
dublēt arī savā tīmekļvietnē
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Pircēja profils
• Regulējums no 01.01.2019.
PIL 1.panta 23.punkts
▪ pircēja profils — internetā publiski pieejama vietne valsts
elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu
saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem
uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem,
noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu
normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju
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Pircēja profils
• Jauno grozījumu nozīme:
✓ neatkarīgi no tā, vai iepirkumā ir vai nav paredzēta elektroniska
piedāvājumu iesniegšana –
visa informācija, kas saskaņā ar likumu publicējama pircēja profilā
(nolikums, papildu informācija, ziņojums, noslēgtie līgumi, to grozījumi),
būs publicējama EIS
✓ visa iepirkumu dokumentācija atrodama vienā vietnē
✓ regulējums neskar iepirkumu izsludināšanu, šī kārtība un noteikumi
nav mainīti
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PRIVILEĢĒTIE LĪGUMI –
SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA
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Privileģētie līgumi
•

Direktīva 2014/24/ES (77.pants) paredz tiesības rezervēt iespēju
piedalīties iepirkuma procedūrās arī sociālajiem uzņēmumiem
(Direktīva)
• Jauns likums: «Sociālā uzņēmuma likums»
(spēkā no 01.04.2018.)

• PIL 16.panta (2) (jauna norma)
✓ iepirkuma līgums tiek slēgts par noteiktiem likuma 2.pielikumā
minētajiem veselības, sociālās un kultūras jomas pakalpojumiem
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Privileģētie līgumi
75121000-0 - Administratīvie izglītības pakalpojumi 85000000-9 - Veselības un sociālie pakalpojumi līdz
85323000-9
75122000-7 - Administratīvie veselības aprūpes
pakalpojumi
80520000-5 - Mācību telpas
75123000-4 - Administratīvie mājokļu pakalpojumi 80590000-6 - Mācību konsultāciju pakalpojumi
79622000-0 - Mājsaimniecību personāla
92500000-6 - Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citi
nodrošināšanas pakalpojumi
kultūras pakalpojumi
79624000-4 - Aprūpes personāla nodrošināšanas 92600000-7 - Sporta pakalpojumi
pakalpojumi
98133000-4 - Sociālo biedrību sniegtie pakalpojumi
79625000-1 - Medicīniskā personāla
98133110-8 - Jauniešu biedrību sniegtie
nodrošināšanas pakalpojumi
pakalpojumi
80110000-8 - Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
80300000-7 - Augstākās izglītības pakalpojumi
80420000-4 - E-mācību pakalpojumi
80430000-7 - Augstākās izglītības līmeņa pieaugušo
izglītības pakalpojumi
80511000-9 - Darbinieku mācību pakalpojumi
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Privileģētie līgumi
• PIL 16.panta (2)
pasūtītājs ir tiesīgs rezervēt iespēju piedalīties iepirkumā tikai tiem
kandidātiem vai pretendentiem, kam ir piešķirts sociālā uzņēmuma
statuss un kuri
1) sniedz minēto jomu pakalpojumus,
2) un kuriem pēdējo trīs gadu laikā no dienas, kad būtu pieņemams
lēmums par iepirkuma līguma tiesību piešķiršanu, pasūtītājs nav
piešķīris iepirkuma līguma slēgšanas tiesības šā panta kārtībā,
3) un šāda iepirkuma līguma termiņš nepārsniedz trīs gadus
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TEHNISKIE LABOJUMI
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Vārds «vai»
•

Veikti tehniski grozījumi likumā, kas novērš neprecīzu vai kļūdainu
vārdisko formulējumu, piemēram, aizstājot vārdu «un» ar vārdu «vai»
✓ Piemēram, precizētas šādas normas:
• PIL 9.panta (8) 3. un 4.punkts
• PIL 25.panta (2)
• PIL 35.panta (3)
• PIL 42.panta (1) 1. un 4.punkts, (14) 2.punkts
• 51.panta (4)
• 75.panta (5)
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Tehniski precizējumi (1)
•

Veikti tehniski labojumi likumā, precizējot kļūdainas atsauces, kā arī
atsevišķu normu formulējumus, lai novērstu interpretācijas iespējas:
Piemēram, veikti šādi labojumi:
✓ PIL 1.panta 26.punktā – būvdarbu līguma definīcija – būves izveide
atbilstoši pasūtītāja prasībām, kurām ir izšķiroša ietekme uz būves
veidu vai projektu
✓ PIL 11.panta (3) – paredzamā līgumcena atbilstoši 11.pantam
nosakāma ne tikai pirms iepirkuma procedūru uzsākšanas, bet arī pirms
9. un 10.panta iepirkumu un metu konkursa uzsākšanas.
✓ PIL 21.panta (2) – pasūtītājs nosaka ar iepirkuma priekšmetu
nesaistītas prasības → marķējums satur ar iepirkuma priekšmetu
nesaistītas prasības
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Tehniski precizējumi (2)
✓ PIL 30.panta (1) – Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem arī
PIL 4.panta kārtībā rīkota iepirkuma gadījumā
✓ PIL 36.panta (2) – arī paātrinātā konkursa procedūrā ar sarunām
papildu informāciju sniedz 3 d/d laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms
pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

✓ PIL 39.panta (2) – ievaddaļa un 6.punkts nosaka prasības
elektroniskām sistēmām pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai visos
iepirkumos, ne tikai iepirkuma procedūrās
✓ PIL 51.panta (1) – skaidrāk izteikta norma – pasūtītājs piešķir iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam
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Tehniski precizējumi
✓ PIL 54.panta (3) 2.punkts – precizē piedāvājumu vērtēšanu
autotransporta iepirkumos

✓ PIL 60.pants:
✓ (2) 7.punkts – precizēta atsauce no PIL 63.panta uz PIL 62.pantu
✓ (5) – pamatojumu līguma noslēgšanai uz termiņu, kas pārsniedz 5
gadus jānorāda arī, paziņojot par rezultātiem 9. un 10.panta
iepirkumos
✓ (9) 1.punkts – nogaidīšanas termiņu var neievērot, ja līgumu slēdz
ar vienīgo pretendentu un nav kandidātu vai pretendentu, kam
būtu tiesības apstrīdēt lēmumu
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Izslēgšanas noteikumi
✓ PIL 42.panta (12) – atsauce uz PIL 42.panta (2) 2.punktu

✓ PIL 42.panta (14) 3.punkts – skaidrāk izteikta norma – sarunu
procedūrā izslēgšanas noteikumu pārbaude obligāta
✓ PIL 42.panta (14) 4.punkts – precizēta atsauce no PIL 8.panta (7)
1.punkta uz 8.panta (6) 5.punktu
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Izslēgšanas noteikumi
✓ PIL 9.panta (11) 3.punkts un PIL 42.panta (6) 3.punkts
Normas precizētas gramatiski un saturiski:
(1) Izslēgts formulējums «līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai
dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu»
(2) izslēgta «vienošanās ar VID par nodokļu parāda nomaksu» - praksē
nepastāv šādas vienošanās –
nav mainīta līdzšinējā piemērošanas prakse!
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Dinamiskā iepirkumu sistēma
✓ PIL 1.panta 5.punkts
Precizēts, ka dinamiskā iepirkumu sistēma attiecas uz bieži lietojamiem un
tirgū plaši pieejamiem būvdarbiem, pakalpojumiem un piegādēm.
✓ PIL 37.panta (1)
Precizēts, ka pasūtītājs informē kandidātus par iekļaušanu dinamiskajā
iepirkumu sistēmā (noraidītajam kandidātam norāda arī tā iesniegtā
pieteikuma noraidīšanas iemeslus)
✓ PIL 45.panta (5)
Aizstāts kļūdainais vārds «maksimālo» ar vārdu «minimālo» attiecībā uz
apgrozījuma prasību piegādātājiem dinamiskās iepirkumu sistēmas
gadījumā
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Likuma piemērošanas izņēmumi
•

PIL 3.panta (3) 3.punkts un 3.panta (4)

Ar grozījumiem ir precizēts, ka īpašie izņēmumi (PIL 3.panta (4))
ir attiecināmi tikai uz tādu PIL subjektu jeb pasūtītāju, kurš ir universālā
pasta pakalpojuma sniedzējs!

Šāds regulējums ir paredzēts Direktīvā!
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Atsauksmes par preču piegādēm vai
pakalpojumiem
•

PIL 46.panta trešās daļas 2.punkts

Norma papildināta ar izziņām un atsauksmēm attiecībā uz būtiskākajām
veiktajām piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem
✓ PIL 46.panta (2) 2.punkts pretstatā regulējumam par veiktajiem
būvdarbiem pirms grozījumiem neparedzēja atsauksmju iesniegšanu
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Piedāvājuma nodrošinājums
•

PIL 50.pants – norma sakārtota atbilstoši iepriekšējam PIL regulējumam,
kurš bija spēkā līdz 28.02.2017.

✓ PIL 50.panta (5) precizēta atsauce
«Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot
šā panta septītajā daļā minēto gadījumu»
✓ PIL 50.pants papildināts ar (7)
«Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka
pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā
uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā
iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.»
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Piedāvājuma nodrošinājums
✓ PIL 50.panta (5) 2.punkts
Precizēts piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš gadījumam,
ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka saistību izpildes
nodrošinājums jāiesniedz pirms iepirkuma līguma noslēgšanas
✓ Nosacījums «pēc», nevis «pirms» līguma noslēgšanas ir «nereāls»
nosacījums, jo piedāvājuma nodrošinājums zaudē spēku ar līguma
noslēgšanu!
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Līguma grozījumi
• PIL 61.panta (4)
Norma precizēta skaidrāk!
Pieļaujami būtiski līguma grozījumi, ja
1) pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi, preces vai pakalpojumi un
esošā līguma izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības saistībā ar
būtisku izmaksu pieaugumu, aizvietojamību vai citiem tehniskiem
iemesliem vai – 50%
2) tie nepieciešami iepriekš objektīvi neparedzamu iemeslu dēļ – 50%
(61. panta trešās daļas 2. un 3. punkts)

✓ Skat. IUB publicēto skaidrojumu, kurš PIL grozījumu rezultātā nemainās:
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_PIL_liguma_grozijumi_20171003.pdf
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Elektronisko izsoļu objekts
•

PIL 58.pants – Elektronisko izsoļu piemērošana

Norma papildināta ar jaunu daļu:
(21) Publiski būvdarbu līgumi vai publiski pakalpojuma līgumi, kuru
priekšmets ir intelektuāls darbs (piemēram, projektēšana), nav elektronisko
izsoļu objekts
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2.PIELIKUMA IEPIRKUMI
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2.pielikuma iepirkumi
•

PIL 32.pants – norma precizēta:
1) noteikts pieteikumu iesniegšanas termiņš!

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – ne īsāks par 5 darbdienām
❖ MK 28.02.2017. noteikumu nr.103 «Publisko iepirkumu paziņojumi un to
sagatavošanas kārtība» 9.pielikums
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2.pielikuma iepirkumi
•

PIL 32.pants – norma precizēta:

2) precizēts regulējums par paziņojuma publicēšanu lēmuma par
iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu gadījumā (32. panta (2))
3) redakcionāli precizēta 32.panta (3)
Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem
pakalpojumiem, ja iepirkums atbilst kādam no šā likuma 8.panta (7) minētajiem
gadījumiem

✓ !! Atjaunots IUB skaidrojums par PIL 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu
veikšanas kārtību:
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_PIL2pielik_pak_20180515.pdf
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JAUNIE IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
«ĀRZONA»
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Jaunie izslēgšanas noteikumi
•

Jaunas normas PIL:

1.panta 3.1 punkts
ārzona - zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorija Uzņēmumu
ienākuma nodokļa likuma izpratnē, izņemot Eiropas Ekonomiskās zonas
dalībvalstis vai to teritorijas, Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīguma
par valsts līgumiem dalībvalstis vai teritorijas un tādas valstis vai teritorijas,
ar kurām Eiropas Savienība vai Latvija noslēgusi starptautiskos līgumus par
tirgus atvēršanu publisko iepirkumu jomā
MK 07.11.2017. noteikumi Nr.655 «Noteikumi par zemu nodokļu vai
beznodokļu valstīm un teritorijām» (MK Nr.655)

Kur atrodams – «izņemot»?
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Jaunie izslēgšanas noteikumi
•

Jaunas normas PIL:

Kur atrodams – «izņemot»?
•

PIL 82.pants «To zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai
teritoriju saraksts, kuras nav uzskatāmas par ārzonu»

IUB apkopo un savā tīmekļvietnē publicē to zemu nodokļu vai
beznodokļu valstu vai teritoriju sarakstu, kuras nav uzskatāmas
par ārzonu šā likuma 1.panta 3.1 punkta izpratnē
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Jaunie izslēgšanas noteikumi
•

PIL 9.panta (8) 5.punkts

Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja
pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu
apvienība
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Jaunie izslēgšanas noteikumi
• PIL 42.panta (1) 12., 13. un 14.punkts
Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā,
ja
12) kandidāts vai pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona
vai personu apvienība
13) Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta vairāk nekā 25
procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta
juridiskā persona vai personu apvienība
14) kāds no kandidāta vai pretendenta norādītajiem
apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu
apvienība
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Jaunie izslēgšanas noteikumi
Pārbaudāmie subjekti
Pārbaudāmās personas dalības statuss

PIL 9.panta (8) 5.p

PIL 42.panta (1)
12., 13. un 14.p

Pretendents/kandidāts

Jā

Jā

Personu apvienība – katrs dalībnieks

Jā

Jā

Reģistrēta personu apvienība =
personālsabiedrība

Jā

Jā

Personālsabiedrības biedri

-

-

Apakšuzņēmējs
(visi norādītie, neatkarīgi no %)

-

Jā

Persona, uz kuras iespējām balstās

-

Jā

«Mātes uzņēmums», ja
pretendents/kandidāts ir komersanta filiāle,
kura reģistrēta Latvijā

Jā

Jā
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Jaunie izslēgšanas noteikumi
Pārbaudes kārtība
•

PIL 9.panta (9) 1.punkts, PIL 42.panta (9)1

•

Pārbaude veicama EIS!

•

EIS iegūst ziņas no Uzņēmumu reģistra

•

Ja tiek uzrādītas ziņas par reģistrācijas valsti – pasūtītājs salīdzina IUB
tīmekļvietnē publicēto sarakstu

✓ Kāda informācija tiek uzrādīta E-IZZIŅĀ?
39

Informācija E-IZZIŅĀ par Latvijas reģistros esošām
personām un ziņām
PIL 42.panta (1) 13.punkts
PIL 9.panta (8) 5.punkts

Latvijā reģistrēta SIA

<dati nav pieejami
(nepieciešamā informācija
ārpus e-izziņu apakšsistēmas
pieprasāma no pārbaudāmās
personas>

<nav datu par ārvalstīs
reģistrētām juridiskām
personām, kas ir vairāk nekā
25 % kapitāla daļu (akciju)
īpašnieki (turētāji>

Izslēgšanas nosacījums
neattiecas

Latvijā reģistrēta AS

Latvijā reģistrētas filiāles «Mātes
uzņēmums» ir ārvalstī reģistrēta
juridiskā persona

Pasūtītājs pieprasa
kandidāta/pretendenta
apliecinājumu, ka tam nav tādu
ārzonā reģistrētu akciju
īpašnieku vai turētāju, kuriem ir
vairāk nekā 25 % akciju

-

-

Izslēgšanas nosacījums
neattiecas

<ir šādi dati par ārvalstīs
reģistrētām juridiskām
personām>

Ja uzrāda datus
(reģistrācijas valsti) –
pasūtītājs salīdzina ar IUB
tīmekļvietnē publicēto
sarakstu

-

Ja uzrāda datus
(reģistrācijas valsti) –
pasūtītājs salīdzina IUB
tīmekļvietnē publicēto
sarakstu
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Informācija E-IZZIŅĀ par ārvalstīs reģistrētām
personām
PIL 42.panta (1) 12. un
14.punkts

<dati nav pieejami (nepieciešamā informācija
ārpus e-izziņu apakšsistēmas pieprasāma no
pārbaudāmās personas>

<nav datu par ārvalstīs
reģistrētām juridiskām
personām, kas ir vairāk nekā 25
% kapitāla daļu (akciju)
īpašnieki (turētāji>

<ir šādi dati par
ārvalstīs reģistrētām
juridiskām personām>

1. Pieprasāmi kandidāta/pretendenta reģistrācijas
valsti apliecinoši dokumenti

-

-

-

-

PIL 9.panta (8) 5.punkts
Kandidāts/Pretendents ir
ārvalstī reģistrēta juridiskā
persona vai personu apvienība

2. Salīdzina IUB publicēto sarakstu

Kāds norādītais
apakšuzņēmējs vai kāda no
personām, uz kuras iespējām
kandidāts vai pretendents
balstās, ir ārvalstī reģistrēta
persona

1. Pieprasāmi apakšuzņēmēja vai personas, uz kuru
balstās, reģistrācijas valsti apliecinoši dokumenti
2. Salīdzina IUB publicēto sarakstu
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Jaunie izslēgšanas noteikumi
•

Vai pasūtītājam jāpiemēro PIL 42.panta (7) par apakšuzņēmēju vai
personu, uz kuras spējām balstās, nomaiņa?

Nē, minētā norma uz PIL 42.panta (1) 14.punktu neattiecas!
•

Vai kandidāts vai pretendents var veikt pasākumus uzticamības
atjaunošanai (PIL 43.pants)?

Nē, minētā norma uz PIL 42.panta (1) 12. un 13.punktu neattiecas!
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INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA
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Informācijas aizsardzība
•

PIL 37.pants papildināts ar jaunu (6) daļu!

Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neatklāt informāciju,
• kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu
• vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm,
• vai ierobežotu piegādātāju konkurenci,
• vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm
Skatīt arī:
PIL 34.panta (4) – līdzīgs regulējums par tiesībām nepublicēt informāciju paziņojumā
PIL 14.panta (2) – komercnoslēpuma un konfidenciālas informācijas aizsardzība
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Informācijas aizsardzība
•

PIL 37.pants papildināts ar jaunu (6) daļu!

Jaunās normas mērķis?:
1) informācijas aizsardzība nav saistāma tikai ar komercnoslēpumu
2) nav izpaužama informācija, ja tās aizsardzību paredz citi normatīvie akti,
piemēram, informācija, kas attiecas uz personu datiem
3) pasūtītājam ir jāizvērtē, cik daudz un kādu pamatojošo informāciju
sniegt citiem pretendentiem, paziņojot par iepirkuma procedūras
rezultātiem
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PRAKSES AKTUALITĀTES –
PRAKSĒ UZDOTIE JAUTĀJUMI
DATU AIZSARDZĪBA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2016.GADA 27.APRĪĻA REGULA 2016/679 PAR FIZISKU
PERSONU AIZSARDZĪBU ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI UN ŠĀDU DATU BRĪVU
APRITI UN AR KO ATCEĻ DIREKTĪVU 95/46/EK (VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA)
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IUB praksē uzdotie jautājumi
▪ Jautājums:
Vai pasūtītājam iepirkuma dokumentācijā jāsaglabā EIS iegūtās izziņas par
izslēgšanas noteikumu pārbaudi?
▪ Atbilde:
Ņemot vērā to, ka PIL neuzliek pienākumu pasūtītājam izdrukāt EIS izziņas, kā
arī ievērojot to, ka EIS tiek saglabāta informācija par pasūtītāja veiktajām
darbībām EIS, pasūtītājam EIS pieprasītās (iegūtās) izziņas par izslēgšanas
noteikumu pārbaudi nav pamata saglabāt. Pasūtītājs iepirkuma vai iepirkuma
procedūras protokolā var norādīt izslēgšanas noteikumu pārbaudes
rezultātus un iegūtās izziņas numuru
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IUB praksē uzdotie jautājumi
▪ Jautājums:
Vai dokumentu, kas satur personas parakstus, (piemēram, līgums, protokoli)
publicēšana ir atbilstoša Regulai?
▪ Atbilde:
Normatīvie akti neuzliek pienākumu publicēt, piemēram, personas parakstu.
Ir jāievēro arī Regulas 25.pantā noteiktās prasības, minimizējot datus un
apstrādājot datus, kas ir nepieciešami apstrādes nolūkam
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Paldies par uzmanību!

