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Iepirkumu pārbaudes



Ieteikums - pārliecināties:

• vai izvēlētā iepirkuma procedūra ir 
atbilstoša

• vai iepirkums ir atbilstoši 
izsludināts, t.sk. izvēlēts korekts 
CPV kods

• vai publikācijā un iepirkuma 
dokumentos nav pretrunas

Iepirkuma izsludināšana



Ieteikums pārliecināties, vai iepirkuma
nolikumā ir norādīta informācija par:

• pasūtītāju

• iepirkuma priekšmetu

• piedāvājuma iesniegšanu

• piedāvājuma nodrošinājumu

• pretendentu izslēgšanas 
nosacījumiem

• pretendentu kvalifikācijas prasībām

• piedāvājumu izvērtēšanu

Iepirkuma nolikuma saturs



• jautājumu uzdošanu un informācijas
pieprasīšanas kārtību

• piedāvājumu iesniegšanas un
atvēršanas vietu, datumu, laiku un
kārtību

• līguma izpildes laiku un vietu

• Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu;

• uzticamības nodrošināšanai iesniegto 
pierādījumu vērtēšanu u.c.

Iepirkuma nolikuma saturs



Ieteikums izvērtēt, vai iepirkuma
nolikumā noteiktās kvalifikācijas
prasības:

• nav diskriminējošas

• ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu

• ir samērīgas ar iepirkuma priekšmetu

Kvalifikācijas prasības



Kvalifikācijas prasības

Diskriminējošas:

• tiesības (autorizācija) sniegt 
pakalpojumu / piegādāt preces LV

• speciālistam ir LR sertifikāts uz 
piedāvājuma iesniegšanas brīdi

• pretendents ir reģistrēts LV reģistrā uz 
piedāvājuma iesniegšanas brīdi

• pretendents ir LV biedrības biedrs

• pieredzes prasības ir definētas, 
atsaucoties uz LV normatīvajiem aktiem

• speciālistiem ir latviešu valodas 
zināšanas (ja tas nav tieši saistīts ar 
iepirkuma priekšmetu)



Nesaistītas ar iepirkuma priekšmetu:

▪ pieredze pakalpojumu sniegšanā
konkrētiem subjektiem, piemēram,
pasūtītājam PIL izpratnē, valsts
pārvaldes iestādēm, pašvaldībām;

▪ pieredze pakalpojumu sniegšanā
konkrētā valstī

Kvalifikācijas prasības



Nesamērīgas:

▪ finanšu apgrozījums vairāk kā divas
reizes pārsniedz paredzamo cenu

▪ personām, kas darbojas īsāku laiku,
tiek prasīts proporcionāli lielāks
apgrozījums

▪ specifiska pieredze katrā līgumā,
neļaujot to pierādīt pa vairākiem
līgumiem

▪ pieredze vairāk kā 3/5 gados
(neattiecas uz PIL 2.pielikuma
iepirkumiem, ir izņēmumi)

Kvalifikācijas prasības



▪ prasības attiecas uz visiem personu
apvienības dalībniekiem (vai
apakšuzņēmējiem)

▪ prasība personu apvienībām uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi iesniegt
tieši sadarbības līgumu

▪ prasība personu apvienībām pirms
līguma noslēgšanas reģistrēties kā
personālsabiedrībām

Kvalifikācijas prasības



▪ PIL 9.panta iepirkumā izvirzīti PIL
42.pantā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi

▪ iepirkumos zem ES direktīvu sliekšņiem
pieprasītas konkrētiem standartiem
atbilstošas kvalitātes vadības sistēmas
(ISO) vai vides pārvaldības sistēmas
(EMAS)

▪ pieprasīts konkrētas institūcijas
izsniegts sertifikāts

▪ paredzēts, ka pieredzi (tai skaitā,
speciālista) var apliecināt tikai ar
konkrētu dokumentu, neparedzot
iespēju alternatīvu dokumentu

Kvalifikācijas prasības



Jāpārliecinās, vai iepirkuma nolikumam 
pievienots līguma projekts (ja attiecināms) 
un tas satur:
• līguma priekšmeta apraksts atbilst 

iepirkuma priekšmeta aprakstam
• līgumā atrunāta apakšuzņēmēju 

nomaiņas kārtība; 
• līgumā atrunāta līguma grozīšanas 

kārtība
• līgumā atrunāta precīza maksāšanas 

kārtība
• līgumā paredzēta vienpusēja atkāpšanās 

kārtība atbilstoši Starptautisko un 
Latvijas Republikas nacionālo sankciju 
likumam

Iepirkuma līguma projekts



Ieteikums pārliecināties:

• vai visi iepirkuma komisijas locekļi, 
eksperti un dokumentu sagatavotājs ir 
parakstījuši apliecinājumu

• vai komisija ievērojusi kvorumu

• vai iepirkuma norise atbilstoši 
dokumentēta

Iepirkuma komisija 



Ieteikums pārliecināties, vai nav 
konstatējamas pazīmes, kas liecina par 
aizliegtu vienošanos starp tirgus 
dalībniekiem vai dokumentu sagrozīšanu:

• saikne starp pretendentiem (vienāda
adrese, kontaktpersonas, vienādas
kļūdas piedāvājumos)

• uzvarējušo pretendentu rotācija,
salīdzinot vairākus iepirkumus

• dokumentu viltošanas pazīmes
(neparasti paraksti vai zīmogi, rekvizītu
neesamība)

Piedāvājumu vērtēšana



Ieteikums – pārliecināties,

vai nav konstatējamas pazīmes, kas 
liecina par interešu konfliktu, 

piemēram, 

vai nav konstatējama saikne starp 
iepirkuma dokumentu sagatavotāju, 
iepirkuma komisijas locekļiem vai 
ekspertu un kādu no pretendentiem vai 
tā apakšuzņēmējiem

Piedāvājumu vērtēšana



Interešu konflikts
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juridiskās personas (t.sk. apakšuzņēmēja) pašreizējais vai bijušais 
darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai 

biedrs (jāņem vērā iepriekšējie 24 mēneši )

juridiskās personas (t.sk. apakšuzņēmēja)  akcionāra, kuram 
pieder vismaz 10% akciju, dalībnieka, prokūrista vai 

amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, 
mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, 

pusmāsa, laulātais

fiziskās personas (t.sk apakšuzņēmēja) tēvs, māte, vecāmāte, 
vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, 

pusbrālis, pusmāsa, laulātais 



• jāpārliecinās, vai uz pretendentiem 
neattiecas izslēgšanas nosacījumi (tai 
skaitā jāveic pārbaude, vai  
pretendentam nav piemērotas 
sankcijas) 

• pretendentu kvalifikācijas vērtēšana 
- atbilstoši iepirkuma dokumentācijā 
noteiktajām prasībām

• īpaša uzmanība gadījumiem, kad 
pretendents balstās uz citu personu 
iespējām, lai pierādītu savu atbilstību 
iepirkuma nolikuma prasībām

Piedāvājumu vērtēšana



• skaidrojumu pieprasīšana gadījumos, 
kad no iesniegtajiem dokumentiem 
pilnībā nevar pārliecināties par 
pretendenta atbilstību kādai no 
kvalifikācijas prasībām

• aritmētisko kļūdu labošana

Piedāvājuma izvērtēšana



• pieņemtajam lēmumam par 
iepirkuma procedūras rezultātiem 
jābūt iepirkuma ziņojumā 

• atbilstoša pretendentu informēšana 
un paziņojuma par iepirkuma 
rezultātiem publicēšana 

Lēmuma pieņemšana



▪ Skaidrojums par biežāk konstatētajām 
kļūdām ES fondu projektu iepirkumos –
http://iub.gov.lv/lv/node/183

▪ Biežāk uzdotie jautājumi: 
https://www.iub.gov.lv/lv/node/764

▪ Iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas 
metodika sadarbības iestādei –
http://iub.gov.lv/lv/node/98

▪ Pirmspārbaužu metodikas sanāksmju 
protokoli - http://esfondi.lv/sanaksmju--
protokoli-1

▪ EK vadlīnijas – Publiskais iepirkums –
norādījumi praktizējošiem speciālistiem par 
to, kā nepieļaut tipiskākās kļūdas 
www.esfondi.lv/upload/14-
20_gads/guidance_public_proc_lv.pdf

Skaidrojumi, ieteikumi

http://iub.gov.lv/lv/node/183
https://www.iub.gov.lv/lv/node/764
http://iub.gov.lv/lv/node/98
http://esfondi.lv/sanaksmju--protokoli-1
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/guidance_public_proc_lv.pdf


Paldies par uzmanību un 
veiksmīgu turpmāko 

sadarbību!


