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Iepirkumu tiesiskais regulējums

Biežāk sastopamās kļūdas
būvdarbu publiskajos iepirkurnos

o Ūdenssaimniecības attīstības projekti:
• ja iepirkumu veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
(SPSIL);

un iespējamie risinājumi

• ja iepirkumu veic pasūtītāji, piemēram, Vides ministrija
- Publisko iepirkumu likums (PIL).

Dace Gaile,
Iepirkumu

uzraudzibas birojs

o Atkritumu apsaimniekošanas projekti - Publisko
iepirkumu likums.
o Ceju attīstība - Publisko iepirkumu likums.
oDzeizceja infrastruktūras, lidostu, ostu attīstība Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likums.
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Iepirkumu tiesiskais regulējums

Iepirkumu procedūras

o Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likums - stājās spēkā 4.09.2010.
Uz
iepirkumiem, kas izsludināti Iīdz 3.09.2010.
attiecas likuma "Par iepirkumu sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām".
o Pēdējie grozījumi Publisko iepirkumu likumā
pieņemti Saeimā 20.05.2010., stājās spēkā
15.06.2010.
(izņemot normas, kurām pārejas
noteikumos noteikts cits spēkā stāšanās
termiņš). Grozījumi neattiecas uz iepirkumiem,
kas izsludināti Iīdz 14.06.2010. (izņemot pārejas
noteikumos noteiktos gadījumus).

Publisko Iepirkumu likums

sniedzēju
Atklats

vai slēgts konkurss

Sarunu procedūra ar vai bez
paziņojuma par Iīgumu

iepirkumu

likums

Atklāts vai slēgts konkurss vai
sarunu procedūra, publicējot
dalības uzaicinājuma
Sarunu procedūra, nepublicējot
dalības uzaicinājumu
(tikai

publicēšanas(tikai likuma 52. un 11.panta (3) daļā uzskaititajos
53.pantā uzskaititajosgadījumos) gadījumos)
Metu konkurss - ja nepieciešams
profesionā1i novērtēt metu,
projektu, ideju
Konkursa dialogs (ipašj
sarežģitiem
ligumiem ppp

projektos)
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Sabiedrisko pakalpojumu

-

Līgumcenu robežas
iepirkuma procedūru piemērošanai

Iepirkumi zem
līgumcenu robežām

cl Publisko iepirkumu

cl "[ ... ] lai gan uz dažiem Iīgumiem
neattiecas Kopienas direktīvas publiskā
iepirkuma jomā, tomēr Iīgumslēdzējām
iestādēm, kuras šos Iīgumus slēdz,
jāievēro EK Līguma pamata noteikumi."

likums:

• būvdarbu Iīgumiem - 3 406 220 lati
• piegādes un pakalpojumu Iīgumiem - 87 888
lati

cl Sabiedrisko pakalpojumu
iepirkumu likums:

sniedzēju

• būvdarbu Iīgumiem - 3 406 220 lati
• piegādes un pakalpojumu Iīgumiem - 272 100
lati

EKT lieta C-59/00 Bent Mousten Vestergaard

o Pamatnoteikumi: nediskriminācija un vienlīdzīga
attieksme, pārskatāmība, proporcionalitāte un
savstarpēja atzīšana
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Iepirkumi zem
līgumcenu robežām
eJ KOMISIJAS SKAIDROJOŠAIS
par Kopienas
Iīguma

ko neattiecas
publiskā

tiesību

slēgšanas

aktiem,

tiesību

vai tikai

iepirkuma

PAZIŅOJUMS
ko piemēro

piešķiršanā,

daļēji

direktīvu

uz

attiecas
noteikumi

(2006/C 179/0 2)

lIETI
'''''~~,
'

Galvenās problēmas:
sniedzēju

• sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
piemērot likumā noteiktās iepirkuma
procedūras;
• sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikta
iepirkumu kārtība, kas nodrošina iepirkuma
publicitāti, konkurenci un vienlīdzīgu attieksm i.,
• atbildīgās vai sadarbības iestādes vadlīnijas
iepirkumu veikšanai (piemēram, Vides
ministrijas vadlīnijas).

,

;;;

Iepirkumu plānošana
[J

eJPublisko iepirkumu
likums:
• pasūtītājs ir tiesīgs piemērot likumā noteiktās
iepirkuma pr ocedūras
• 8.1pants iepirkumiem, kuru paredzamā
Iīgumcena ir:
c būvdarbiem 10 000 - 120 000 latu
c piegādēm un pakalpojumiem 3000 - 20 000 latu
• nav likuma regulējuma iepirkumiem, kuru
paredzamā Iīgumcena ir:
c būvdarbiem mazāka par 10 000 latu
c piegādēm un pakalpojumiem mazāka par 3000
latu

;;;

Iepirkumi zem
līgumcenu robežām
eJSabiedrisko
pakalpojumu
iepirkumu
likums:

Iepirkumi zem
līgumcenu robežām

Būvdarbu sagatavošanai nepieciešamie
pakalpojumi:

eJtrūkst:
• laika
• naudas
• zināšanu
eJir problēmas

konkurences

[J

apsekošana;

• būvprojektēšana;

• būvprojekta ekspertize;
• autoruzraudzība;
• būvuzraudzība

o Būvdarbi
o Būveksperta piesaiste

un būvniecības

principi

tiek

iepirkumos
pārkāpti
apzināti

Pakalpojumu un būvdarbu
lIi!ITl
apjomi un paredzamā līgumcena

• tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
• inženierizpētes darbi (ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte:
ģeotehniskā izpēte; hidrometeoroloģiskā izpēte);
• būves tehniskā

iepirkumu

normatīvo aktu regulējumā
eJatsevišķos gadījumos
godīgas

[J

Ietver visus papildinājumus
un iespējamās
nākotnes izvēles (projektēšana
+
autoruzraudzība;
būves 1. un 2.kārta, ja
vēlas, lai abas kārtas realizētu viens un tas
pats būvnieks u.tml.) -nosaka iepirkuma
procedūras dokumentos,
ņem vērā, aprēķinot
paredzamo Iīgumcenu, iekļauj kā iespējamos
papildinājumus
vai grozījumus
iepirkuma
Iīgumā.
Summē visu vienā laikā slēdzamo
pakalpojumu
vai būvdarbu Iīgumcenas.
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Paredzamā līgumcena

Projektēšana un autoruzraudzība

o Ja iespējamo publisko būvdarbu vai pakalpojumu Hguma
priekšmetu var sadaHt daļās, vienlaikus slēdzot
Hgumu par katru daļu, paredzamo Iīgumcenu nosaka kā
visu daJu kopējo summu.
o Pasūtītājs šā likuma prasibas piemēro katrai daļai, ja
daju kopējā summa ir vienāda ar attiecigajām šā likuma
8.pantā minētajām Iīgumcenu robežām vai lielāka.
o Tām dajām, kuru paredzamā Iīgumcena ir mazāka par
703 100 latiem būvdarbiem un par 56 248 latiem
pakalpojumiem,
pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādus
iepirkuma procedūru nosacījumus vai veikt iepirkumu, kas
attiektos uz šo daju paredzamo Iīgumcenu atbilstoši šā
likuma 8. vai 8.' pantam, ja attiecigo daju kopējā
paredzamā Iīgumcena ir mazāka par 200/0 no visu daļu
kopējās paredzamās ligumcenas.

o Autoruzraudzības pakaipojuma Iīgumcenu iekjauj
projektēšanas pakaipojuma Iīgumcenā.
c Ja autoruzraudzība nav iekjauta projektēšanas Iīgumā:
•

;

Publisko iepirkumu likums paredz:
c ja paredzama ligumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai
lielaka, ligumu ar autoruzraugu var slegt, piemerojot PIL
53.panta pirmās dalas 2.punktu (jāsaņem IUB atļauja);
eja autoruzraudzibas
pakalpojuma Iigumcena ir mazāka par

20000 latu, piemēro8.'pantu, tai skaita tā desmitodaju

(nav jāsaņem IUB atļauja).
• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzeju iepirkumu likums paredz:
c piem~ro sarunu procedūru, nepublicejot dalibas
uzaicinajumu, ja paredzama ligumcena ir vienāda ar
272 100 latiem vai lielāka (nav jāsaņem IUB atļauja)
c rikojas saskaņā ar paša noteikto iepirkuma kārtibu, ja
ligumcena ir mazāka.

Iepirkuma procedūras
dokumenti nosaka:
[J

Nedrīkst izmantot tādu Iīgumcenas
noteikšanas metodi, kas jauj
izvairities no iepirkuma procedūru
piemērošanas.

D

prasibas pretendenta kvalifikācijai
(finansiālais
stāvoklis un profesionālās spējas);

D

tehniskās specifikācijas
prasības u.c.);

D

piedāvājumu izvēles kritērijus (zemākā cena vai
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums);

D

citas prasības (noformējums,

(materiāli,

tehnoloģijas,

vides

nodrošinājumi).

Būvlaukuma apskate

Sabiedrisko pakalpojumu
snledzēju Iepirkumu likums

Pasūtītajs nodrošina
brīvu un tiešu
elektronisku
pieeju Iepirkuma
procedūras
dokumentiem.

Ja sabiedrisko
pakalpojumu
snledzejs
nenodrošina
brjvu un tiešu elektronisku
pieeju Iepirkuma
procedūras
dokumentiem,
tos Izsniedz val nosūta

6 dienu talka pēc pleprasījuma
saņemšanas,

ja pleprasijums

saņemts

laikus.
Janadrošina ieinteresētajlem
plegMCitajiem
lespēļa uz vietas lepazitles ar
dokumentiem, sakot ar iepirkuma procedūras Izsludinašanas dienu.

faktiskos dokumentu pavairolanas
izdevumus.

D dokumentus, kas iesniedzami, iai apliecinātu
pretendenta ir tiesības veikt komercdarbibu
büvniecības jomā;
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Publisko iepirkumu likums

Iepirkuma
elektronlska
Iepirkuma
kurus nav
elektronlska
samaksu,

dokumentus, kas iesniedzami, lai pārliecinātos, vai uz
kandidātu vai pretendentu neattiecas iepirkumu
iikumos noteiktie izslēgšanas noteikumi;
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Iepirlmma procedūras
dokumentu pieejamība

Iepirkuma
dokumenti
lr pieejami
brĪVi
un bez maksas. Ja ieinteres~tajs
piegMatajs
vēlas saņemt dokumentus
drukata veida, pasūtītajs
drikst
pieprasīt samaksu,
kas nepārsniedz

D

dokumenti
lr pieejamI
veida bez maksas. Par to
dokumentu
izsniegšanu,
Iespejams
Izsniegt
veida, drikst pleprasit
kas nepārsniedz faktiskos

c PIL un SPSIL - ja piedāvājumus var
sagatavot tikai pēc Iiguma izpildes
vietas apskates vai iepazīšanās klātienē
ar iepirkuma procedūras papildu
dokumentiem, pasūtitājs/sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs pagarina
piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai
piegādātājiem būtu iespēja uzzināt visu
informāciju, kas nepieciešama
piedāvājumu sagatavošanai.

dokumentu pavairošanas un
nosütilanas izdevumus.
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Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (PIL un SPSIL)
o Atzits par vainigu noziedzigos nodarijumos.

o Atzits par vainigu būtiskā darba tiesibu pārkāpumā
(nodarbināšana bez rakstveida darba liguma noslēgšanas).

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (PIL)
o PIL papildus paredz šādus
izslēgšanas noteikumus:
• kandidāts
vai pretendents
atzīts par vainīgu
viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai
pavalstnieku
nodarbināšanā,
kuri nav ES
dalībvalstu
pilsoņi vai pavalstnieki,
ja tie ES
dalībvalstu
teritorijā
uzturas nelikumīgi.

o Atzits par valnigu konkurences tiesibu pārkāpumā
(vertikālā vienošanās ar mērķi ierobežot pircēja tiesibas
noteikt tālākpārdošanas cenu vai horizontālā
ka rteJvienoša nās).
o Pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta saimnieciskā darbiba, uzsākta tiesvediba par
bankrotu, lidz plānotajam liguma beigu termiņam būs
likvidēts.
o Ir nodokJu parādi, kas kopumā pārsniedz 100 latus.
o Sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasito informāciju.

lļj!D

Kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumi (PIL)
CI

Darba ņēmēju vidējie ienākumi

PIL papildus paredz šādus izslēgšanas
noteikumus:

CI

• kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie
darba ienākumi pirmajos 3 gada ceturkšņos pēdējo 4
gada ceturkšņu periodā lidz pieteikuma vai piedāvājuma
iesniegšanas dienai būs mazāki par 70% no darba
ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valsti minētajā
periodā attiecigajā nozarē atbilstoši NACE2.red.
klasifikācijas divu zimju limenim pēc VID apkopotajiem
datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā.
5tājās spēkā 1.10.2010.
Attiecas ari uz iepirkuma
procedūrām, kas izsludinātas pirms 1.10.2010.,
bet sākot ar 15.06.2010.!

Piedaloties
iepirkumos
2010.gada
4.ceturksnī,
kandidātiem
un pretendentiem
jāiesniedz
izziņa
par darba ņēmēju mēneša vidējiem
darba
ienākumiem
2009.gada 4.ceturksni un

2010.gada

1. un 2.ceturksni.

CI Kārtību, kādā aprēķina
darba ņēmēja mēneša
vidējos darba ienākumus,
nosaka MK 2010.gada
10.augusta
noteikumi
Nr.761 "Noteikumi par

kārtibu, kādā apkopojama, sagatavojama un
publicējama informācija par vidējiem darba
ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem
ienākumiem" .

1D!~:Il
Darba ņēmēju vidējie ienākumi
NACE2 Nozare

Vidējie
mēneša
darba

70% no
vidējiem

ienākumi

darba

Izziņu pieprasīšana
[J

mēneša

Ēku būvnieciba

304

213

42

1nženierbūvniecTba

475

332

43

Specializētie būvdarbi

259

181

71

Arhitektūras un
inženiertehniskie
pakalpojumi; tehniskā
pārbaude un analize

448

314

Būvniecibas

322

81

un ainavu

arhitektu pakalpojumi

225

institūciju

izziņu

• par nodokļu nomaksu;
• par to, ka nav pasludinata pretendenta maks3tnesp~ja, tā
saimnieciska darbiba nav aptureta vai pārtraukta, nav uzsākta
tiesvediba par pretendenta bankrotu, lidz planotajam liguma
beigu termiņam tas nebūs likvid~ts.

ienākumiem

41

PIL un SPSIL paredz kompetentu
pieprasišanu:

[J

Tikai PIL paredz kompetentas
pieprasišanu:

institūcijas

izziņas

• par darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem.

o Tikai SPSIL paredz Valsts darba inspekcijas izziņas
pieprasišanu par to, ka kandidāts vai pretendents nav
atzits par vainigu darba tiesibu būtiskā pārkāpumā
(nodarbināšana
bez rakstveida darba liguma
noslēgšanas).
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Kandidātu vai pretendentu
atbilstības pārbaude
o Izziņas nepieprasa, ja tās var saņemt
publiskā datu bāzē.
o PIL paredz, ka atklātā konkursā izziņu par
nodokļu parādiem un maksātnespēju pieprasa
tikai potenciālajam uzvarētājam.
o Izziņas un citus dokumentus, kurus likumā
noteiktajos gadijumos izsniedz kompetentās
institūcijas,
• sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un
atzist, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms
iesniegšanas dienas;
• pasūtītājs pieņem un atzist, ja tie izdoti ne agrāk kā
vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Biežāk pieļautās kļūdas
o Nav ņemta vērā aktuāiā PIL un SPSIL redakcija.
o PIL subjekti atklātā konkursā visiem
pretendentiem pieprasits iesniegt izziņas par
maksātnespēju un nodokļu parādiem vai
pieprasits iesniegt izziņu no Valsts darba
inspekcijas.
o Noteikti izslēgšanas noteikumi, kurus neparedz
PIL un SPSIL (piemēram, noteikts minimālās
algas limenis SPSIL iepirkumos, noraidis, ja
sniegs neprecīzas ziņas, ja mēģinās ietekmēt
iepirkuma procesu) .

Atbilstība profesionālās
darbības veikšanai

Atbilstība profesionālās
darbības veikšanai

o Pasūtitājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
ir tiesigs pieprasit pierādijumus tam, ka
attiecigais piegādātājs ir reģistrēts, Iicencēts vai
sertificēts atbilstoši
attiecīgās valsts
normativo
aktu prasībām.

Reģistrācija Būvkomersantu reģistrā pieprasāma tikai komersantiem, kuri veiks
būvdarbus, kuru veikšanai fiziskai
personai nepieciešams būvprakses
sertifikāts.
lJ Sertificētajiem
speciālistiem jābūt
ierakstitiem Būvkomersantu reģistrā uz
Iīguma izpildes sākšanas bridi.
lJ Ārvalstu uzņēmējiem neprasa reģistrāciju
Būvkomersantu reģistrā uz piedāvājuma
iesniegšanas bridi.

o Arhitekts,
būvinženieris
un būvtehniķis ir
reglamentētās profesijas, kurām normativajos
aktos noteiktas prasibas izglitibas programmai,
kā ari profesionālās sertifikācijas noteikumi.

Kvalifikācijas prasības
lJ

Kvalifikācijas prasibu mērķis - mazināt
pasūtitāja risku, pār1iecinoties
• par pretendenta saimniecisko un finansiālo
stabilitāti un
• par pretendenta spēju - tehnisko un
profesionālo - atbilstību liguma izpildei
nepieciešamajām spējām

lJ

Pretendentam izvirzitās prasibas
nedrikst pārsniegt robežu, kas
objektivi nepieciešama iepirkuma
veikšanai!

lJ

Pretendenta saimnieciskais
un finansiālais stāvoklis
o PIL nenosaka prasibas, tikai uzskaita
dokumentus, kurus galvenokārt izmanto
atbilstibas apliecināšanai. Uzskaititie nav vienigie
pieļaujamie dokumenti - ja pamatotu iemeslu dēļ
piegādātājs nespēj iesniegt pasūtitāja pieprasitos
dokumentus, tas ir tiesigs apliecināt savu
saimniecisko vai finansiālo stāvokli ar jebkuriem
citiem dokumentiem, ja pasūtitājs uzskata tos
par piemērotiem.
o SPSIL nenosaka ne prasibas, ne pieprasāmos
dokumentus, taču nosaka, ka izvirzitajām
prasibām jābūt samērigām liguma priekšmetam.
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Pretendenta saimnieciskais
un finansiālais stāvoklis

Pretendenta tehniskās un
profesionālās spējas

o Praksē visbiežāk
tiek prasīti
dokumenti,
kas
apliecina
apgrozījumu,
kā ari kredītiestādes
apliecinājumi
par spēju
piesaistīt
finansējumu.

o Pasūtitājs nosaka minimālās prasibas pretendenta
pieredzei, personāla kvalifikācijai,
tehniskajam
nodrošinājumam,
kvalitātes nodrošināšanas
sistēmai
samērīgi ar iepirkuma priekšmetu!

o Retāk tiek vērtēts
likviditātes
koeficients
(piemēram,
apgrozāmie
Iīdzekļijīstermiņa
saistības
~O,S vai ~O,7, vai ~1) vai prasīts
pozitīvs
pašu kapitāls.
o PIL un SPSIL paredz
iespēju
balstīties
uz cita
uzņēmēja
resursiem,
iesniedzot
attiecīgos
pierādījumus
par šo resursu
pieejamību
Iīguma
izpildes
laikā.

Pretendenta tehniskās un
profesionālās spējas
o Var pieprasīt
pierādījumus
par kvalitātes
nodrošinājuma
sistēmas
esamību un spēju
pasākumus
vides aizsardzības
prasību
nodrošināšanai
(atbilstoši
PIL un SPSIL).

o Pretendenta būvdarbu pieredzi apliecina
būvdarbiem pēdējos 5 gados.
o Pretendenta
veiktajiem
3 gados.

ar veiktajiem

projektēšanas
pieredzi apliecina
projektēšanas
pakalpojumiem

o Var pieprasīt norādit kvalificēto
piesaistis iīguma izpildei.
o Var pieprasit informāciju
un tehnisko aprīkojumu,
izmantos.

personālu,

-

ar
pēdējos

kuru

par instrumentiem,
iekārtām
ja ir skaidrs, kā šo informāciju

Biežāk sastopamās kļūdas
īstenot

o Var pieprasīt
norādīt apakšuzņēmējus,
kurus plāno
piesaistīt
(nedrīkst
ierobežot
apakšuzņēmēju
piesaistīŠanu,
izņemot
PIL noteikto ierobežojumu
būvdarbos
apakšuzņēmējiem
nodod ne vairāk par
70% no kopējā apjoma).
o Var pieprasīt,
lai tiktu apdrošināta
būvnieka
civiltiesiskā
atbildība,
būvdarbu
visi riski,
projektētāja
profesionālā
civiltiesiskā
atbildība.

o Noteiktas nesamērigas prasibas attiecibā uz
apgrozijumu, iepriekšējo pieredzi (milzigi apgrozijumi,
liels objektu skaits) vai vispār nav noteiktas prasibas
iepriekšējai pieredzei.
o Neskaidri formulētas prasibas apgrozijumam (nav
saprotams, vai runa ir par vidējo vai kopējo apgrozijumu
pēdējos 3 gados, kā paredzēts vērtēt to pretendentu
apgrozijumu, kuri dibināti vēlāk).
o Samazināts vai palielināts būvdarbu pieredzes
apliecināšanai Iikumā noteiktais periods - 5 gadi.
o Nosakot pieredzes norādišanas periodu, nereti izslēdz
iespēju iesniegt pierādijumus par iepirkuma norises
gadu.

Biežāk sastopamās kļūdas

Biežāk sastopamās kļūdas

o Projektētāja pieredzes apliecināšanai pieprasa norādit
pilnibā realizētus būvprojektus.
o Tiek noteikti nepamatoti izslēgšanas noteikumi
(piemēram, nepiedališanās būvlaukuma apskatē,
speciālisti nav piesaistiti uz darba liguma pamata uz
piedāvājumu iesniegšanas bridi).
o Nav noteikts vai nepamatoti šauri noteikts, kādi būvdarbi
vai pakalpojumi tiks uzskatiti par iīdzvērtigiem.
o Nepamatoti ierobežota apakšuzņēmēju piesaiste.
o Nav precizi noteikti iesniedzamie dokumenti, piemēram,
kreditspējas, pieredzes, speciālistu pieejamibas
apliecināšanai.

o Nav noteiktas vai nepamatoti noteiktas prasibas, kas
izvirzitas apakšuzņēmējiem
un personu apvienibas
daiībniekiem.
o Izvirzitās prasibas neatbilst mērķim, ko pasūtitājs
vēlējies sasniegt (piemēram,
pieprasa Joti ierobežoti
definētu pieredzi tā vietā, lai tehniskajā specifikācijā
aprakstitu prasibas Iīguma izpildei).
o 150 sertifikāti noteikti kā vienigie pierādijumi
kvalitātes nodrošinājuma
sistēmas esamibai un spējai
istenot pasākumus vides aizsardzibas prasibu
nodrošināšanai.
Nepamatoti tiek pieprasits OHSAS
sertifikāts, lai apliecinātu arodveseiības un darba
drošibas sistēmas esamibu.
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Ieteikumi
[J

[J

[J

[J

[J

Prasibas definēt samērigi ar Iiguma priekšmetu, nevis ar
vēlamā uzvarētāja spējām.
Pārliecināties, vai visi formulējumi definēti atbilstoši
attiecigajam likumam.
Pārliecināties, vai attiecibā uz visām kvaiifikācijas prasibām
ir skaidrs, kā komisija pārliecināsies par pretendenta
atbilstibu šai prasibai.
Rūpigi izvērtēt, vai nolikumā iekļautos prasibu
formulējumus visi pretendenti tiešām sapratis vienādi.
Pārdomāt, vai tiešām vēlaties vērtēt kvalitātes vadibas
sistēmas un vides aizsardzibas pasākumu apraksta
atbilstibu Eiropas standartiem, vai tomēr labāk tehniskajā
specifikācijā izvirzit konkrētas prasibas vides aizsardzibai
un kvalitātes nodrošināšanai.

Tehniskās specifikācijas
[] PIL un SPSIL identisks regulējums tehniskajām
specifikācijām
[] Būvdarbiem :
• tehniskais projekts, t.sk. darbu un apjomu saraksts,
materiālu specifikācijas, tehnoloģijas;
• darbu izpildes pārbaudes un darbu pieņemšanas kārtiba.

[] Projektēšanai:
• projektēšanas uzdevums (t.sk. vides un
energoefektivitātes prasibas);
• inženierizpētes un tehniskās apsekošanas uzdevums;
• prasibas autoruzraudzibas pakalpojumam.

[] Būvdarbiem un projektēšanai:
• garantijas termiņi un nosacījumi;
• Iiguma izpildes termiņi;
• iesniedzamo būvdarbu/pakalpojumu
detalizācijas pakāpe.

Konstatētās problēmas

Ieteikumi

Kāds ir tehniskā piedāvājuma saturs būvdarbu un
projektēšanas pakalpojumu
iepirkumos?
[J Būvdarbu iepirkumos darbu un apjomu saraksti ir nepilnigi
un neatbilst būvprojektam.
o Būvdarbus realizē, pamatojoties uz novecojušiem
projektiem - mainijušās izmaksas, mainijies ari objekta
fiziskais stāvoklis.
[J Projektēšanas pakalpojuma iepirkumos nepietiekami
noteiktas prasibas būvprojektēšanas sagatavošanas
darbiem, būvprojekta saturam, netiek iekļauts
autoruzraudzibas pakalpojums.

[J

[J

[J

[J

[J

Prasibas materiāliem un tehnoloģijām netiek noteiktas ar
mērķi izmantot tās saimnieciski visizdevigākā piedāvājuma
kvalitātes kritērijos.

Darbu apjomos neiekļautie
papildu darbi - sekas
[] Darbu apjomos, par kuriem noslēgts iīgums, nav
iekļauti darbi un pakalpojumi, bez kuriem Iīgumu
nav iespējams pabeigt KO DARīT?
[] Līguma grozījumi - tikai tādos gadījumos un
apjomos, kas precīzi un nepārprotami noteikti
noslēgtajā Iīgumā.
[] Sarunu procedūra par papildu pakalpojumiem un
būvdarbiem - tikai gadījumos, kad var pierādīt,
ka, pat veicot visus nepieciešamos apsekojumus
ar visām zināmajām metodēm, šos darbus nebija
iesDējams paredzēt.

aprakstu saturs un

Noteikt tehniskā piedāvājuma saturu un
vērtēšanas kārtību. Piesaistīt ekspertus
iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
Projektēšanas pakalpojuma tehniskajā
specifikācijā iekļaut visas nepieciešamās
prasības būvprojektēšanas sagatavošanai,
projektēšanai.
Ja būvprojekts sagatavots pirms ilgāka
laika, lūgt eksperta viedokli, lai
pārliecinātos par būvizmaksu izmaiņām un
izmaiņām objekta fiziskajā stāvoklī.

Finanšu piedāvājumi
[J

Finanšu piedāvājumu formas - būvdarbos LBN 501-06

[J

Tāmju komplekti (4.pielikums)
projektā

[J

Tāmju aizpildišanas noteikumi

"

Pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu
izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos
sadārdzinājumus
(MK noteikumu Nr.l014
7.pielikums - būvniecības koptāme), atsevišķi norādot
pievienotās vērtibas nodokli, t.i. pretendents iekļauj
piedāvājuma cenā visas izmaksas, ko tas paredz un var
paredzēt, iai sekmigi veiktu būvdarbus.

ietverti tehniskajā

" Tāmes transporta būvēm (9. un 1O.pielikums)
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LBN 501-06 "Būvizmaksu
noteikšanas kārtība"

Finanšu piedāvājumi
o Projektēšanas pakalpojumu
finanšu
piedāvājumi ietver:
o Projektēšanas pakalpojumu
izmaksas
o Būvprojektēšanas
sagatavošanas darbu
izmaksas

lJ

Pasūtītāja būvniecības koptāmē kā atsevišķus
izdevumu posteņus ietver:
• pārējās pasūtītāja izmaksas, kas saistītas ar būvniecību
• pasŪtitāja finanŠu rezervi neparedzētiem darbiem un
izdevumiem - būvdarbu izpildes laikā atklātu papildus
veicamo darbu un sadārdzinājumu finansēšanai.

lJ

Ja pasūtītājs nesastāda koptāmi, finanšu
rezervi neparedzētiem darbiem ietver
kopsavilkuma aprēķinā (MK noteikumu
Nr.l014 6. pielikums).

~
~

Pasūtītāja finanšu rezerve
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Piedāvājurna nodrošinājurns,
līgurna nodrošinājurns
Publisko iepirkumu

likums

Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likums
Nepārsniedz 5% no
paredzamās Iīgumcenas,
nosaka samērigi, ņemot vērā
iepirkuma priekšmetu un
Iīgumcenu

Nav paredzēta iemaksa
pasūtītāja kontā

Var paredzēt iemaksu
sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja kontā

nodrošinājuma

apmeru

un veidu nosaka samērigi,
ņemot

vērā iepirkuma

priekšmetu un Iīgumcenu

- neparedzētie
darbi
darbu iepirkumos

1\'10

Nepārsniedz 5% no
paredzamās Iīgumcenas

Līguma

o Pasūtītāja finanšu rezerve vai precIzl
atrunāti Iīguma grozījumi
tāmēs
neparedzētu
darbu gadījumā?
o Īpaša problēma
rekonstrukcijas

. -"'''>4'IA
••••••• ,;;~"

o Vai pretendentam
jāiekjauj
savā
piedāvājumā
pasūtītāja
finanšu
rezerve?

Nav regulejuma par Iīguma
nodrošinājumu

lIiIIT1
Piedāvājumu izvēles kritēriji
lJ

Primārais piedāvājumu izvēles kritērijs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

lJ

Zemākā cena, ja pasūtītājs uzskata, ka lietderīgāk
izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu un
sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma gadījumā:

lJ

• vērtēšanas kritēriji - saistiti ar Iīguma priekšmetu,
konkrēti izteikti un objektivi salīdzināmi vai
izvērtējami
• norāditi kritēriju īpatsvari un skaitliskās vērtības
• norādīts vērtēšanas algoritms saskaņā kritērijiem un
apraksts, kā tiks vērtēts katrs no norāditajiem
vērtēšanas kritērijiem
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Saimnieciski visizdevtgākais
piedāvājums
CJ Vērtēšanas kritēriji, kurus nedrīkst izmantot:
• pretendenta pieredze (darbibas gadi, objektu skaits,
veiktās piegādes);
• personāla pieredze (piedāvāto ekspertu pieredze);
• atsauksmju skaits;
• uzņēmuma apgrozijums, tehniskais nodrošinājums
u.c. ar pretendenta kvalifikāciju saistīti kritēriji.
CJ Vērtēšanas

kritēriji,

kurus jāizmanto

Dārdomāti:
•
•
•
•

garantijas termiņš;
izpildes termiņš;
defektu novēršanas laiks;
pakalpojumu (būvdarbu) organizācijas aprakstu
detalizācijas pakāpe.

Saimnieciski visizdevtgākā
piedāvājurna izvēle
CJ

Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrs
iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē
individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras
dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.
Tomēr komisijas locekļi vērtē piedāvājumus pēc

vienota algoritma (PIL).
CJ

CJ

Piedāvājumu vērtēšana, ja kritērija
novērtējumam tiek izmantota precīza
matemātiska formula.
Vērtēšana, ja iesniegts tikai viens piedāvājums.

Biežāk sastopamās kļūdas
CJ

CJ

CJ

CJ

Nolikumā nav paskaidrojuma, kā kritēriji tiks
vērtēti (piem., darbu izpildes grafika detalizācijas
pakāpe, atbilstība tehniskās specifikācijas
prasībām, izpratne par tehniskās specifikācijas
prasībām u.tml.)
Izpildes termiņu un garantijas termiņu
vērtēšanas algoritms pieļauj nereālu piedāvājumu
iesniegšanu
Tiek paredzēts vērtēt (piešķirt noteiktas balles)
piedāvājumiem, kas neatbilst nolikuma prasībām
Pārkāpumi vērtēšanas procesā - vienlīdzīgas un
godīgas attieksmes principu pārkāpumi, piešķirtie
novērtējumi nav pamatoti

Kritēriju precizēšana
EIJJ
piedāvājumu vērtēšanas procesā
CJ Vērtēšanas

kritērijus var precizēt vērtēšanas
procesā, ja tiek ievēroti trīs nosacījumi - proti,
ja šāds Iēmums:
• negroza liguma dokumentos vai konkursa paziņojumā
noteiktos Iīguma piešķiršanas kritērijus,
• nesatur elementus, kas būtu varējuši ietekmēt
piedāvājuma sagatavošanu, ja tie būtu bijUŠi zināmi
piedāvājuma sagatavošanas laikā, un
• nav pieņemts, ņemot vērā elementus, kas varētu
diskriminējoši ietekmēt kādu no pretendentiem .
EKT lieta C-331/04

Saimnieciski visizdevtgākā
piedāvājurna izvēle
c Ja par piedāvājumu izvēles kritēriju
noteikts saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums, pasūtītājs/sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs:
• informē pretendentu, kurš iesniedzis atbilstošu
piedāvājumu, par izraudzītā piedāvājuma
raksturojumu un nosacītajām priekšrocībām;
• procedūras ziņojumā norāda piedāvājumu
vērtēšanas kopsavilkumu un pamatojumu
piedāvājuma izvēlei.

Problēmas saistībā ar līguma
projekta sagatavošanu

li!I]]

c Netiek paredzētas soda sankcijas
c Netiek paredzēti Iīguma grozījumi izmaiņas apjomos, pieļaujamās
tehnoloģiju vai materiālu nomaiņas,
izmaksu pārskatīšana - vai ari grozījumi
nav pietiekami precīzi un nepārprotami
atrunāti, nav noteiktas grozījumu
pieļaujamās robežas
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IIā![[]
Aritmētisko klūdu
labošana
,
[J

[J

[J

Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtitājs
pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu.
Aritmētiskās kļūdas tiek labotas, nepareizas
skaitļus aizstājot ar pareiziem, un tālākajā
piedāvājumu vērtēšanā ņem vērā labojumus.
Biežāk sastopamā kļūda - nolikumā paredzēta
aritmētisko kļūdu labošana atbilstoši iepriekšējā
iepirkumu likuma regulējumam (ja vienibu cenu
summa ir lielāka par piedāvājumā norādito
summu, ņem piedāvājumā norādito).

Nepamatoti lēts piedāvājums
[J

Nepamatoti Iēts piedāvājums:
• piedāvājums izskatās nepamatoti Iēts,
salidzinot ar pasūtitājajsabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja veiktajiem aprēķiniem
un citiem iesniegtajiem piedāvājumiem;
• zemā cena nav izskaidrojama ar pielietotās
metodes raditu ekonomiju, tehniskajiem
risinājumiem, ipaši izdevigiem tirgus
apstākļiem un piedāvātā produkta oriģinalitāti.

Iespējami nepamatoti lēts
piedāvājums
[J

[J

Iepirkuma dokumentos var noteikt aritmētisku
kritēriju, lai definētu ligumcenu, ko uzskatis par
iespējami nepamatoti Iētu, piemēram, noteikt
maksimā1i pieļaujamo atkāpi (%) no
kontroltāmes vai formulu, pēc kuras noteiks
iespējami pārāk Iētos piedāvājumus (piemēram,
izrēķinās vidējo cenu un par iespējami
nepamatoti Iētiem uzskatis piedāvājumus, kuri
par vairāk kā 15% atšķiras no šis aprēķinātās
cenas).
Tomēr šādu kritēriju nevar izmantot automātiskai
piedāvājumu noraidišanai.

Pārāk dārgs piedāvājums
[J

Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt Iēmumu par
iepirkuma procedūras pārtraukšanu:
• nosūta visiem pretendentiem un IUB Iēmuma
pamatojumu;
• nosūta IUB publicēšanai paziņojumu par
iepirkuma procedūras rezultātiem.

[J

Lēmums par iepirkuma procedūras
pārtraukšanu nedod tiesības uz sarunu
procedūras piemērošanu.

Likumu regulējums
[J

[J

PIL un SPSIL nenosaka, kāds
piedāvājums uzskatāms par nepamatoti
Iētu, bet nosaka pasūtītāja/sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja rīcību šaubu
gadījumā .
PIL un SPSIL regulējumi attiecībā uz
nepamatoti Iēta piedāvājuma izslēgšanu
ir identiski.

Pasūtītāja rīcība
[J

[J

Pasūtitājs var apšaubit vairāku piedāvājumu
cenas atbilstibu.
Pasūtītājs, kas nodomājis noraidit kādu
piedāvājumu kā nepamatoti Iētu:
• dod pretendentam iespēju iesniegt sava piedāvājuma
detalizētu aprakstu (rakstveidā pieprasa),
• ļauj tam iesniegt visus pierādijumus, kurus tas
uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu
pierādījumu iesniegšanai,
• uzdodamo jautājumu (48.pants) mērķis ir saņemt
pamatojumu, kas apliecina piedāvājuma augsto
konkurētspēju tā, lai nerastos šaubas par
pretendenta spēju izpildit Iīgumu,
• izslēgšanas Iēmumam jābüt objektīvi pamatotam.
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Iespējamais pamatojums
būtiski lētākam piedāvājumam
o var attiekties

III!I]]

I~I~
=J

Pamats piedāvājuma noraidīšanal:

uz:

ja pretendents

• Būvdarbu metodes ražošanas procesa vai sniedzamo
pakalpojumu izmaksām;
• izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši
izdevīgajiem būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu
sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;
• piedāvāto būvdarbu vai pakalpojumu īpašībām un
l

oriģinalitāti;

• darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu
atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi vai sniegti
pakalpojumi;

nedz rakstveida

paskaidrojumos,
nedz tiem sekojošajās
konsultācijās
nav varējis norādīt
tehnoloģijas,
tehniskos
risinājumus,
tirgus
apstākļus,
produkta
īpašības vai citus
objektīvus
pierādījumus,
kas Jauj piedāvāt
tik Iētu cenu .

• pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

Kā novērst nepamatoti lētu
piedāvājumu iesniegšanu?

Biežāk pieļautās kļūdas
[J

[J

[J

Piedāvājumi, kuru cenu apšauba eksperts vai
daja iepirkuma komisijas locekju, tomēr
netiek pārbaudīti.
Pārbauda tikai vienu no būtiski Iētākajiem
piedāvājumiem,
nepārbaudot citus, kuru cena
ir tikpat zema.
Informācija
netiek pieprasīta atbilstoši
48.pantam.

lIi!ITl

~
~.'

c Izmantot atbilstošus pretendentu kvalifikācijas kritērijus
c Izvēlēties slēgta konkursa procedūru ar tiesībām samazināt
atlasīto kandidātu skaitu
c Precīzastehniskās specifikācijas un Iīguma dokumentācija
c Pietiekams termiņš piedāvājumu sagatavošanai
c Ekspertu piesaiste jau iepirkuma dokumentācijas
sagatavošanā
c Paredzēt pretendenta atbildību Iīgumā (Iīguma
nOdrošinājums,līgumsods)
c Nepieļaut iīguma sarunas par cenas samazināšanu
c Stingri ierobežot pieļaujamos iīguma grozījumus
o Izvēlēties saimnieciski visizdevigākā piedāvājuma izvēles
kritēriju

IIJI[I]

Līguma grozījumi un papildu datbi

Līguma grozījumi un papildu datbi

Pasūtītājs/sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav
tiesīgs Iīguma izpildes laikā grozīt būtiskus Iīguma
piešķiršanas nosacījumus (kvalitāte, apjomi,
cena, izpildes termiņi),
izņemot gadījumus, kad iepirkuma dokumentos
ir precīzi identificēti apstākļi un nosacījumi, pie
kuriem var tikt izdarīti iīguma grozījumi, un šie
nosacījumi ir pietiekami skaidri, lai Jautu
piegādātājiem interpretēt tos Iīdzīgā veidā.
o Līguma pārskatīšanas nosacījumiem nedrīkst būt
neierobežotu grozījumu spēks un tie nedrīkst tikt
izmantoti, lai apietu likuma prasības.

o Par būtiskiem Iīguma piešķiršanas nosacījumiem
uzskatāmi nosacījumi:

[J

"-

• kuri, ja tie būtu iekJauti paziņojumā (uzaicinājumā),
varētu radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski
atšķirīgu piedāvājumu;
• kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā),
varētu mainīt ieinteresēto uzņēmēju loku (EKT lieta C496/99 116. un 118.punkts);
• kuri varētu mainīt Iīguma ekonomisko iīdzsvaru par labu
pasūtītājam vai tā iīguma partnerim.
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Būvdarbu līguma grozījumi
līguma izpildes laikā

Līguma grozījumi un papildu darbi

o Apjomu samazināšana un palielināšana (Iīgumā
noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtibā, ja
šāda iespēja bija paredzēta, iepirkumu izsludinot,
un zināma visiem pretendentiem).
o Līgumcenas palielināšana sadārdzinājuma dēļ
(ligumā noteiktajos gadījumos, apjomos un
kārtibā, ja šāda iespēja bija paredzēta, iepirkumu
izsludinot, un zināma visiem pretendentiem).
o Apjomu palielināšana, kas nav paredzēta ligumā
- sarunu procedūra 63.panta (4) 1), ja darbi
objektivi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši
nepieciešami iepriekš noslēgtā liguma izpildei

o Publisko iepirkumu likuma 63,F.anta ceturtās
daļas l.punktā noteiktajā gadljumā pasūtītājs ir
tiesīgs piemērot sarunu procedūru, lai piešķlrtu
jaunu Iigumu par papildu darbiem, kas
neparedzamu iemeslu dēļ kļuvuši nepieciešami
o Sarunu procedūras pēc būtības ir direktīvu
piemērošanas izņēmumi, tādēļ tos attaisnojošie
nosacījumi interpretējami šauri - vērtē ko
pasūtītājam vajadzēja paredzēt nevis, ko vinš
faktiski paredzeja
'
o Pasūtītājam ir pienākums pierādīt apstākļus, kas
attaisno sarunu procedūras piemērošanu
o Neparedzamie apstākli nedrīkst būt atkarīgi no \
pasūtītāja (EKT lieta C-194/88 R)

~
~

Līguma grozījumi un papildu darbi
o Par neparedzamiem
uzskatāmi:

apstākļiem

• dabas stihiju un sliktu laika apstākļu izraisiti
apstākļi (piem., plūdi, zemestrices)
• apstākļi, ko izraisījušas trešās personas
(piem., jaunas likumdošanas prasības)
• tehniskas dabas apstākļi (piem., grunts
sastāvs, avoti un zemūdens straumes,
zinātniski atklājumi, kas izraisījuši stingrākas
drošības prasības)

Paldies par uzmanību!
Jautājumi?
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