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Direktīva 2014/24/ES
Publisko iepirkumu likums

Judikatūra
(Eiropas Savienības Tiesas spriedumi vai Augtākās
tiesas Senāta nolēmumi publisko iepirkumu lietās)

Eiropas Komisijas paziņojumi un skaidrojumi
(atspoguļo Komisijas izpratni, bet Eiropas Savienības
tiesību saistošu interpretāciju var sniegt tikai Eiropas
Savienības Tiesa)

Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtie
skaidrojumi/vadlīnijas
(www.iub.gov.lv/lv/skaidrojumi-un-ieteikumi)
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Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Komisijas norādījumi par to, kā ar Covid-19 krīzi saistītajā situācijā
izmantot publiskā iepirkuma regulējumu (2020/C 108 I/01)

• Procedūras izvēle

1.

•Vajadzības, finansējums, termiņš

• Saīsināti iepirkuma procedūru termiņi

2.

•AK virs ES sliekšņiem 30 dienas -> 15 dienas; SK un KS virs ES sliekšņiem 30 dienas -> 15
dienas, 25 dienas - > 10 dienas, zem ES sliekšņiem 20 dienas ->15 dienas, 15 dienas -> 10
dienas
•Atbilst vienlīdzīgas attieksmes un pārredzamības principiem un nodrošina konkurenci

• Sarunu procedūra (bez paziņojuma par līgumu publicēšanas)

3.

•Piemērošanas kritērijiem ir jāizpildās kumulatīvi un jāinterpretē ierobežojoši
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Direktīvas 2014/24/ES 46.apsvērums:
“Būtu jāļauj līgumslēdzējām iestādēm saīsināt noteiktus termiņus, kas
piemērojami atklātām un slēgtām procedūrām un konkursa
procedūrām ar sarunām, ja minētie termiņi nebūtu praktiski
piemērojami steidzamības dēļ, ko līgumslēdzējām iestādēm būtu
pienācīgi jāpamato. Būtu jāprecizē, ka tai nav jābūt ārkārtējai
steidzamībai, ko izraisījuši notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde
nevarēja paredzēt un par kuriem tā nav vainojama.”

Nav nepieciešams konstatēt/vērtēt cēloņsakarību starp
steidzamību, neparedzamiem notikumiem un pasūtītāja vainu
konkrētajos apstākļos.
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Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas
3.punkts:
Sarunu procedūru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja
pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā
objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ
nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu
konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām;
minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju,
nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības.

Izmanto tikai, lai
novērstu trūkumu,
līdz tiek rasti
stabilāki risinājumi

Pasūtītājam
iepriekš objektīvi
neparedzami
notikumi

Ārkārtēja steidzamība,
kas liedz ievērot
vispārējos termiņus
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Sarunu procedūrā:
• piemērošanai nav nepieciešams IUB vai citas institūcijas
saskaņojums;
• jāsaglabā pierādījumi sarunu procedūras izvēles pamatotībai;
• jāizveido iepirkuma komisija;
• jānosaka minimālās prasības;
• iespējams vērsties pie viena konkrēta piegādātāja, bet šāds
lēmums jāpamato ar objektīviem un racionāliem argumentiem;
• jānodrošina (jāsaglabā) informācija par iepirkuma norises gaitu
(ziņojums, varētu būt arī protokoli);
• noslēgtais līgums, kā arī tā grozījumi publicējami pasūtītāja
pircēja profilā;
• IUB PVS sistēmā tiek publicēts attiecīgs paziņojums;
• nav jāievēro līguma noslēgšanas nogaidīšanas termiņš.
Sarunu procedūras piemērošana ir pasūtītāja atbildība.
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Joprojām ir aktuāls IUB pavasarī publicētais skaidrojums:
“Attiecībā uz kuponiem pārtikas un pirmās nepieciešamības
saimniecības preču iegādei Birojs skaidro, ka Eiropas Savienības Tiesa
ir atzinusi, ka situācijā, kad līgums tiek slēgts ar visiem
minimālajām prasībām atbilstošajiem tirgus dalībniekiem un
konkrēto piegādātāju izvēlas trešā puse, kas nav pasūtītājs, līgums
nav uzskatāms par publisko iepirkumu līgumu. Šāda situācija, kad
iepirkums nav jāveic, būtu konstatējama arī tad, ja pašvaldība saskaņā
ar iekšēji noteiktu kārtību izveido visu to pārtikas tirdzniecības
uzņēmumu sarakstu, kuri darbojas noteiktā teritorijā, piemēram,
novadā, un atbilst pašvaldības izvirzītajiem minimālajiem kritērijiem,
piemēram, ir saņēmuši Pārtikas un veterinārā dienesta licenci pārtikas
tirdzniecībai, un noslēdz līgumus ar visiem šiem uzņēmumiem par
pārtikas produktu un noteiktu pirmās nepieciešamības saimniecības
preču izsniegšanu pret pašvaldības izdotiem kuponiem, nosakot
ierobežojumu alkohola un tabakas izstrādājumu iegādei. Attiecīgi
izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis pret kuponu saņem preces
jebkurā paša izvēlētā tirdzniecības vietā no pašvaldības saraksta.”
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Papildu iespējamie risinājumi un izaicinājumi:
• Iepirkumi no EIS kataloga;
• Centralizētu iepirkumu veikšana;
• Vispārīgā vienošanās (lai nepieciešamības gadījumā ir vairāki
piegādātāji, maksimāli pieļaujamās cenas);
• Dinamiskā iepirkumu sistēma (ļautu visu laiku papildināt
piegādātāju sarakstu);
• Stratēģiski iepirkumi (inovatīvi, zaļi, sociāli atbildīgi);
• Līguma izpildes nosacījumi, kas aizsargātu pasūtītāja
intereses, ja līgums netiek izpildīts vai tiek izpildīts
neatbilstošā kvalitātē.

8

Paldies par uzmanību!

liene.jaunroze@fm.gov.lv

