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KĻŪDAS

IZMAIŅAS 

NOSACĪJUMOS
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līgumcenas 

noteikšana
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Lēmuma  
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un paziņošana
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saņemšana

Vajadzību identificēšana  → Iepirkuma veikšana  → Lēmuma pieņemšana  →

Iespēju izvērtēšana  → Ekonomiskais izdevīgums  →Godprātīgs process  →

Izmaksu un vērtību transformācija

Izmaksu un iespēju transformācijaNORMATĪVAIS 

REGULĒJUMS

AKTUALIZĒTS 
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Iepirkuma 

metodes izvēle

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana

Piedāvājumu 

izvērtēšana
Lēmuma  

paziņošana

Iepirkuma 

izziņošana

MINISTRU KABINETA 2014.GADA 30.SEPTEMBRA NOTEIKUMI NR.598 (6.5.APAKŠPUNKTS)

“NOTEIKUMI PAR VALSTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANU, ADMINISTRĒŠANU UN UZRAUDZĪBU LAUKU UN 
ZIVSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI 2014.–2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ”

Noteikumos ietvertais tiesiskais regulējums attiecas uz atbalsta pretendentiem, kas iesniegs projektu iesniegumus valsts un Eiropas Savienības
atbalstam atklātu projektu iesniegumu konkursu un kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai.

Noteikumi ir saistoši ikvienam atbalsta pretendentam (izņemot personu, kura ir pasūtītājs Publiskā iepirkuma likuma izpratnē), kas piesakās ES
atbalstam pasākumos, kurus administrē Lauku atbalsta dienests.

MINISTRU KABINETA 2017.GADA 28.FEBRUĀRA NOTEIKUMI NR.104 

“NOTEIKUMI PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU UN TĀS PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU PASŪTĪTĀJA FINANSĒTIEM PROJEKTIEM”

Noteikumi attiecas uz jebkuru personu, kura saņem finansējumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem, kā arī no valsts vai pašvaldību budžeta, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija.

Noteikumi paredz elastīgāku iepirkuma veikšanu, nodalot iepirkuma priekšmeta tehniskās, funkcionālās vai darbības prasības un piedāvājuma

atlases vēlamos kritērijus.

Jaunajos noteikumos jāņem vērā jauna interešu konflikta definīcija, kas vairāk nekā iepriekš nosaka, ar ko līgumu neslēdz. Finansējuma saņēmējs

neslēdz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā. MK noteikumos minēti kritēriji, kad

iestājas interešu konflikts, kā arī, kad interešu konflikta nav.

Biežāk 

pieļautās kļūdas

Piemērojamās 

sankcijas

Paredzamās 

līgumcenas 

noteikšana

JAUNIE NOSACĪJUMI PAMATOJUMS
AKTĪVĀ SAITE 

UZ RESURSU

Iepirkuma metodes veids atkarībā no līgumcenas Noteikumu Nr.598 6.5.punkts

Noteikti minimālie piedāvājuma iesniegšanas termiņi atkarībā no paredzētā iepirkuma 

veida un tā objekta
Noteikumu Nr.598 6.5.punkts

Iesniedzamo piedāvājumu skaits atkarībā no paredzētās iepirkuma summas Noteikumu Nr.598 6.5.3 un 6.5.4..punkts

Ja iepirkuma summa pārsniedz 70 000 EUR- jāievēro nosacījums, ka  piegādātājam 

vai būvētājam jābūt vismaz viena gada darbības pieredzei ar iepirkumu saistītā jomā
Noteikumu Nr.598 6.5.4.punkts

Iepirkuma procedūras rezultātu publicēšanas termiņš Noteikumu Nr.104 34. un 36.punkts

Definētas interešu konflikta situācijas starp finansējuma saņēmēju un piegādātāju Noteikumu Nr.104 III daļa

Apliecinājums par interešu konflikta neesību Noteikumu Nr.104 1.pielikums

Finanšu korekciju piemērošana neatbilstību un pārkāpumu gadījumā Noteikumu Nr.598  6.pielikums

Iepirkuma 

metodes izvēle

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana

Piedāvājumu 

izvērtēšana
Lēmuma  

paziņošana

Iepirkuma 

izziņošana
Biežāk 

pieļautās kļūdas

Piemērojamās 

sankcijas

Paredzamās 

līgumcenas 

noteikšana

http://likumi.lv/ta/id/269553-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-administresanu-un-uzraudzibu-lauku-un-zivsaimniecibas-attistiba...
http://likumi.lv/ta/id/269553-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-administresanu-un-uzraudzibu-lauku-un-zivsaimniecibas-attistiba...
http://likumi.lv/ta/id/269553-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-administresanu-un-uzraudzibu-lauku-un-zivsaimniecibas-attistiba...
http://likumi.lv/doc.php?id=257257
http://likumi.lv/doc.php?id=257257
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PIEMĒRS

PAREDZAMĀS 

LĪGUMCENAS 

NOTEIKŠANA

Iepirkuma 

metodes izvēle

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana

Piedāvājumu 

izvērtēšana
Lēmuma  

paziņošana

Iepirkuma 

izziņošana

Paredzamo līgumcenu nosaka pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, savukārt paredzamās līgumcenas precīza noteikšana ir atkarīga no pareizas

vajadzību definēšanas.

Plānoto iepirkuma līgumcenu nosaka, ņemot vērā:

1. pasūtītāja vajadzības (definējot kas, kādā daudzumā, ar kādām īpašībām ir nepieciešams);

2. pasūtītājam pieejamo finanšu resursu apjomu;

3. tirgus piedāvājumu (veicot iepriekšēju tirgus izpēti);

4. vai plānotajām iegādēm ir vienots mērķis;

5. vai tās ir līdzīgas preces un pakalpojumi;

6. vai tie tiek iegādāti vienā laika periodā.

Tirgus izpēti iespējams veikt klātienes, sarakstes vai telefoniskas aptaujas ceļā, pēc piegādātāju piedāvājumiem interneta vietnēs, bukletos,

katalogos, vai pēc publiski pieejamās informācija par citu pasūtītāju noslēgtiem līdzīgiem piegāžu vai pakalpojumu līgumiem un to izmaksām.

Būvniecības gadījumā provizorisko līgumcena var tik noteikta ievērojot tehniskā projekta ekonomisko daļu (t.sk. būvobjekta kontroltāmi).

Preces un pakalpojumi ir līdzīgi, ja tie kalpo vienam mērķim, ir līdzīgi pēc funkcionalitātes, tos piegādā viens piegādātāju loks, kā arī kuru vajadzība ir

zināma un par kuriem līgumu var noslēgt vienlaikus (arī tad, ja piegāde, pakalpojumu sniegšana vai būvdarbu veikšana notiek pa daļām dažādos

laikos).

Līdzīgu preču, pakalpojumu un būvdarbu definīcijas elementi interpretējami plaši, tādēļ šaubu gadījumā preces, pakalpojumi un būvdarbi uzskatāmi

par līdzīgiem un paredzamā līgumcena nosakāma kā kopējā līgumcena par līdzīgu preču grupu.

Šaubu gadījumā preces, pakalpojumi un būvdarbi ir uzskatāmi par līdzīgiem.

Biežāk 

pieļautās kļūdas

Pasūtītājam nepieciešams iegādāties zemes apstrādes tehniku un traktoru par paredzamo līgumcenu 75 000 EUR. 

Nav pieļaujama iepirkuma priekšmeta sadalīšana daļās, nepiemērojot iepirkuma procedūru IUB, ja zemes apstrādes tehniku un traktoru 

piedāvā tas pats piegādātāju loks. Savukārt, ir iespējama atsevišķa cenu aptauja traktoram par EUR 50 000 un zemes apstrādes tehnikai 

(arkls par EUR 17 000 un disku kultivators par EUR 8 000), neveicot iepirkuma procedūru IUB, ja tos piegādā cits piegādātāju loks.

Piemērojamās 

sankcijas

TURPINĀJUMS

PIEMĒRS

PIEMĒRS

Paredzamo līgumcenu nosaka bez PVN. PVN ir vienīgais nodoklis, kuru neņem vērā paredzamās līgumcenas noteikšanā.

Līgumcenā jāierēķina jebkuru nākotnes izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus

Ja projekta īstenošana ilgst vairāk par 12 mēnešiem, vienā iepirkumā apvieno vismaz 12 mēnešos nepieciešamās līdzīgas preces vai pakalpojumus
un iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi vismaz 12 mēnešos

2015.gada martā veikta vienkāršota cenu aptauja un iegādāts traktors par EUR 60 000, bet tā paša gada augustā otra traktora iegāde, ar
paredzamo cenu EUR 55 000.

IEVĒRĪBAI: Preces uzskatāmas par līdzīgām, jo tās piegādā viens piegādātāju loks un tās ir līdzīgas pēc funkcionalitātes, paredzētas
kalpo vienam mērķim. Iegādes tiek plānotas 12 mēnešu laikposmā, tādēļ līgumcena nosakāma kā kopējā cena, kas sastāda
EUR 115 000. Ievērojot Noteikumos Nr.598 noteiktās robežvērtības, ka precēm, kas pārsniedz 70 000 EUR, iepirkums jāveic
izmantojot IUB, tad, plānojot otra traktora iegādi, iepirkumu nepieciešams veikt, to publicējot IUB.

Lai novērstu risku, kad tiek izvēlēta nepareiza iepirkuma metode cenas pieauguma rezultātā Projekta īstenošanas laikā, vēlams izvēlēties atklāta

konkursa iepirkumu metodi un uzaicinājumu publicēt IUB. It īpaši, kad veicot cenu priekšizpēti tiek konstatēts, ka paredzamā līgumcena ir mazliet

mazāka vai vienāda ar robežvērtībām, pie kurām iepirkumu nepieciešams veikt izmantojot IUB.

1. Tiek veikta cenu aptauja ar paredzamo līgumcenu tehnikai EUR 60 000 apmērā. Vienkāršotas cenu aptaujas rezultātā tiek iesniegti divi
derīgi piedāvājumi: EUR 68 000 un EUR 70 200 apmērā. Par piegādātāju tiek izvēlēts lētākais.

2. Tiek veikta cenu aptauja ar plānojamo līgumcenu būvniecībai EUR 160 000 apmērā. Vienkāršotas cenu aptaujas rezultātā tiek saņemti
3 derīgi piedāvājumi (līgumcenas: EUR 160 600, EUR 162 200 un EUR 175 000 apmērā), kur visiem piedāvātājiem ir vairāku gadu
pieredze attiecīgajā nozarē. Finansējuma saņēmējs izvēlas lētāko piedāvājumu - EUR 160 600.

IEVĒRĪBAI: iepirkuma metodes abiem variantiem ir izvēlētas pareizi, bet, ievērojot pārējo solītāju piedāvātās cenas, pastāv risks cenas
pieaugumam Projekta īstenošanas laikā, kuras var sasniegs vai pārsniegs Noteikumos Nr.598 noteiktās robežvērtības. Šādā
gadījumā iepirkums tiks klasificēts kā neatbilstošs, jo abos variantos iepirkums būtu jāveic izmantojot IUB, bet 1.variantam
papildus jāievēro nosacījums par vismaz 1 gada pieredzi jomā, ar kuru saistīts iepirkums.

NEPAREIZI APRĒĶINĀTA PAREDZAMĀ LĪGUMCENA NEATBRĪVO PASŪTĪTĀJU NO ATBILDĪBAS 
PAR NEPAREIZI VEIKTU IEPIRKUMU!

PAREDZAMĀS 

LĪGUMCENAS 

NOTEIKŠANA

Iepirkuma 

metodes izvēle

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana

Piedāvājumu 

izvērtēšana
Lēmuma  

paziņošana

Iepirkuma 

izziņošana
Biežāk 

pieļautās kļūdas

Piemērojamās 

sankcijas
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PIEMĒRS

Paredzamās 

līgumcenas noteikšana
IEPIRKUMA 

METODES IZVĒLE

Pēc tam, kad pasūtītājs ir noteicis paredzamo līgumcenu preču piegādei, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, pasūtītājs piemēro vienu no

noteiktajām iepirkumu metodēm:

1. vienkāršota cenu aptauja;

2. atklāts konkurss- uzaicinājuma publicēšana Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē www.iub.gov.lv;

Iepirkumu metode atkarībā no paredzamās līgumcenas:

BŪVDARBI, EUR
PIEGĀDES, PAKALPOJUMI, 

BŪVMATERIĀLI, EUR
IEPIRKUMA METODE PIEGĀDĀTĀJA IZVĒLES KRITĒRIJS

700 – 70 000 700 – 70 000 vienkāršota cenu aptauja zemākā cena

70 000 – 170 000 - vienkāršota cenu aptauja zemākā cena, 

ekonomiski izdevīgākais,

vismaz 1 gada darbības pieredze jomā, 

ar kuru saistīts iepirkums,

izvēle izdarāma no vismaz 3 derīgiem 

piedāvājumiem

170 000 – 500 000 70 000 – 500 000
uzaicinājuma publicēšana 

IUB tīmekļa vietnē

500 000 - … 500 000 - …
uzaicinājuma publicēšana 

IUB tīmekļa vietnē

Pasūtītājs vēlas iepirkt būvmateriālus: dēļus par 14 000 EUR, keramzītblokus- 22 000 EUR, cementu- 19 000 EUR, bruģakmeni- 20 000

EUR. Neskatoties uz to, ka katras daļas līgumcena ir mazāka par 70 000 EUR, būvmateriāli uzskatāmi par līdzīgām precēm un paredzamo

līgumcenu nosaka kā visu daļu summu- 75 000 EUR. Tomēr pasūtītājam ir tiesības pirkumu sadalīt lotēs (daļās) un slēgt līgumu par katru

daļu atsevišķi. Fakts, ka iepirkums ir dalīts daļās tiek norādīts arī iepirkuma dokumentācijā.

Iepirkuma dalīšana lotēs (daļās) sniegtu iespēju pieteikties arī mazākiem uzņēmumiem un izpildīt līguma daļu, ja tiem nav resursu izpildīt

visu līgumu

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana

Piedāvājumu 

izvērtēšana
Lēmuma  

paziņošana

Iepirkuma 

izziņošana
Biežāk 

pieļautās kļūdas

Piemērojamās 

sankcijas

PIEMĒRS

IUB IEPIRKUMS

VIENKĀRŠOTA CENU APTAUJA tiek veikta ar mērķi izvēlēties atbilstoši tirgus cenai visizdevīgāko piedāvājumu.

Kā visos publiskajos iepirkumos, arī cenu aptaujas gadījumā pirmais solis ir precīza vajadzības apzināšana (saskaņā ar projekta iesniegumu),

savukārt skaidri formulēta vajadzība ir priekšnoteikums, lai pareizi noteiktu iepirkuma paredzamo līgumcenu.

Iepirkuma priekšmeta aprakstam nav jābūt tik detalizētam kā tehniskajai specifikācijai, bet pietiekami informatīvam, lai piegādātāji var izvērtēt, vai

piedāvājums atbilst prasībām.

Lai vēlāk spētu savā starpā salīdzināt saņemtos piedāvājumus, iesakām iepirkuma priekšmeta aprakstā paredzēt vismaz 3 raksturojošos tehniskos

parametrus.

TOMĒR CENU APTAUJAS DOKUMENTOS VAR IEKĻAUT TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS – (saskaņā ar projekta iesniegumā minēto), kas kļūst

par neatņemama cenu aptaujas sastāvdaļu. Pareizi sagatavota tehniskās specifikācijas nodrošina pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu

saņemšanu un ļauj noraidīt nekvalitatīvu preču, pakalpojumu vai būvdarbu piedāvājumus.

Paredzamās 

līgumcenas noteikšana
Iepirkuma metodes 

izvēle

CENU APTAUJA

TURPINĀJUMS

Piedāvājumu 

izvērtēšana
Lēmuma  

paziņošana

Iepirkuma 

izziņošana
Biežāk 

pieļautās kļūdas

Piemērojamās 

sankcijas

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 

SAGATAVOŠANA

http://www.iub.gov.lv/


05.01.2022

5

PIEMĒRS
Pasūtītājam nepieciešama baseina un tā telpas rekonstrukcija, kuras paredzamā līgumcena sastāda 120 000 EUR. Izstrādājot Tehnisko

specifikāciju pasūtītājs paredz vairākus nosacījumus potenciālajam būvdarbu veicējam.

TURPINĀJUMS

PAREIZI IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI KĻŪDAS NOSACĪJUMOS

Pirms piedāvājuma sagatavošanas, nodrošina objekta apsekošanas 

iespēju un iepazīšanos ar pilnu tehniskā projekta sastāvu

Izmaksu pozīcijas ir apvienotas darbu un materiālu komplektos bez

atšifrējuma

Tehniskajai specifikācijai pievieno būvdarbu lokālo tāmi Iepirkuma priekšmeta parametri nav pilnībā identificējami vai ir vispārīgi

Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veiks labošanas vai nomaiņas 

darbus, gadījumā, ja būvdarbu laikā tiks bojāts pasūtītāja īpašums.

Būvdarbu lokālājā tāmē tiek norādīti konkrētu ražotāju, tirdzniecības 

marku vai izplatītāja piedāvāti materiāli bez norādes “vai ekvivalents”

Būvniekam izvirzītas prasības attiecībā uz profesionālo pieredzi 

būvniecības nozarē, kā arī noteikta atbildība par nekvalitatīvi veiktu 

darbu

Tehniskajā specifikācijā nav iekļautas norādes par darbu veikšanas 

termiņu

Būvdarbu veikšanai tiks izvēlēts komersants, kam ir

būvkomersanta statuss, vai atbilstošas kvalifikācijas speciālists

Sagatavojot tehnisko specifikāciju nav ņemti vērā invalīdu piekļuves 

noteikumi sabiedriskās lietošanas ēkām

Var paredzēt neatzīt papildu izmaksas, kas nepieciešamas būvniecības 

procesa nodrošināšanai. Šīs izmaksas jāparedz iekļaut piedāvājumā.

Būvdarbu tāmēs norādītas nekorektas vispārpieņemtas mērvienības, 

piemēram, betona daudzums norādīts m2 vai bruģakmens- m3

Var paredzēt pieprasīt detalizētu darbu veikšanas kalendāro grafiku 

nedēļu griezumā

Būvdarbu tāmē nav sagatavota saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 

501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Jāizstrādā tāds prasību kopums, kas izslēdz nepamatoti lēta 

piedāvājuma atbilstību

Nav paredzēta prasība norādīt apakšuzņēmējus

IUB IEPIRKUMS

Paredzamās 

līgumcenas noteikšana
Iepirkuma metodes 

izvēle

CENU APTAUJA

Piedāvājumu 

izvērtēšana
Lēmuma  

paziņošana

Iepirkuma 

izziņošana
Biežāk 

pieļautās kļūdas

Piemērojamās 

sankcijas

TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 

SAGATAVOŠANA

PIEMĒRS

IUB IEPIRKUMS

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZZIŅOŠANA, IZMANTOJOT IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA MĀJAS LAPU

Tehniskās specifikācijas sagatavo, ievērojot pasūtītāja objektīvās vajadzības, neiekļaujot norādes, kas rada nepamatotas priekšrocības konkrētiem

piegādātājiem un nepamatoti ierobežo ieinteresēto piegādātāju loku.

Tehniskajās specifikācijās norāda:

1. piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu apjomu (darbu veidi, pozīcijas, mērvienības, daudzums);

2. kas piegādātājam jānodrošina - darbaspēks, iekārtas, transports, telpas, piegāde, uzstādīšana, remonts, rezerves daļu piegāde, uzturēšana;

3. vai jānodrošina savietojamība ar pasūtītāja rīcībā esošām precēm (tādā gadījumā pasūtītāja rīcībā esošās preces norāda iepirkuma

dokumentācijā, nepieciešamības gadījumā nodrošina vietas apskati);

4. nepieciešamās garantijas prasības;

5. preces lietošanas un pakalpojumu vai būvdarbu veikšanas apstākļi, līguma izpildes vieta, laiks, termiņi;

6. līguma izpildes metodes, vides aizsardzības noteikumi, drošības noteikumi, darbu nodošanas un pieņemšanas nosacījumi;

7. darbinieku apmācības vajadzības, tehniskās dokumentācijas iesniegšana;

8. citas prasības līguma izpildei.

Kritērijiem, pēc kuriem tiek noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (saskaņā ar materiālu “Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma

vērtēšanas kritēriju noteikšanai publiskajos iepirkumos”, jābūt definētiem jau sākotnēji tehniskajā specifikācijā. Ja šādi kritēriji nav paredzēti, tad

darbojas zemākās cenas kritērijs un atbalsta pretendents, izvērtējot iepirkumu procedūras ietvaros iesniegtos piedāvājumus nevar piemērot kritērijus

ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, ja tie nav noteikti tehniskajā specifikācijā un bijuši zināmi visiem piegādātājiem.

CENU APTAUJA

TURPINĀJUMS
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līgumcenas noteikšana
Iepirkuma metodes 

izvēle
Piedāvājumu 
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http://www.iub.gov.lv/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdev%C4%ABgaka_piedavajuma-krit%C4%93riji_20140721.pdf
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Pasūtītājam nepieciešama ražošanas ēkas būvniecība un tajā uzstādīt stacionārus ražošanas darbagaldus. Paredzamā līgumcena

būvdarbiem- 120 000 EUR, stacionārām iekārtām- 70 000 EUR. Kopējā paredzamā līgumcena sastāda 190 000 EUR Sagatavojot tehnisko

specifikāciju un iepirkuma procedūras dokumentus, pasūtītājs ņem vērā vairākus priekšnoteikumus.

PAREIZI IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI KĻŪDAS NOSACĪJUMOS

Iepirkumu sadala lotēs- izdalot būvniecības darbus un iekārtas, paredzot, 

ka pretendents var iepirkumā pieteikties uz vienu vai vairākām lotēm

Iepirkums tiek dalīts 2 atsevišķās daļās un par katru no daļām tiek veikta 

vienkāršota cenu aptauja

Paredzēt, ka pretendentam nepieciešama vismaz 1 gada darbības

pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums

Būvdarbu tāmē nav sagatavota saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 

501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Stacionārajās iekārtas ir uzrādītas tehniskā projekta tehnoloģiskajā daļā Noteikts, ka piegādātajām iekārtām ir jābūt izgatavotam noteiktā gadā

Paredzēt atbilstošu piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Minētajā 

gadījumā termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 darbdienām

Atsevišķu iekārtu apraksti ir sagatavoti svešvalodā

Nosaka piedāvājuma derīguma termiņu, lai iespējamie piegādātāji

būtu saistīti ar savu piedāvājumu līdz iepirkuma līguma noslēgšanas 

brīdim

Izvirzīts nosacījums, ka pretendentam iepriekšējos trīs gados ir jābūt 

sekmīgi īstenotiem vismaz trīs līdzvērtīgiem objektiem būvdarbu 

vadīšanā

Var paredzēt pieprasīt detalizētu darbu veikšanas kalendāro grafiku 

nedēļu griezumā

Tiek prasīta nepamatoti pārāk specifiska pieredze piegādātājam vai 

būvētājam

Ir ieteicams tehnisko projektu pievienot iepirkuma dokumentācijai, 

nodrošinot tam brīvu un tiešu elektronisku pieeju

Tiek noteikta maksimālā līgumcenu par kādu ir gatavs slēgt līgumu, bet 

cena ir krietni zemāka par tirgus vidējo cenu.

TURPINĀJUMS

!

IUB IEPIRKUMSCENU APTAUJA
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PIEMĒRS

Tehniskās specifikācijas kā precīzu tehnisku aprakstu sagatavo, ja pasūtītājam ir precīzi zināmas tā prasības, piemēram, vienkāršu standarta

preču specifikācijas, precīzi būvdarbu apjomu saraksti ar izmantojamo materiālu aprakstiem, dažādu iekārtu apkopes un uzturēšanas pakalpojumi.

Nosakot iepirkuma priekšmeta prasības, tehniskajā specifikācijā neietver norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku

preču veidu, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Minētās norādes finansējuma saņēmējs ir tiesīgs

ietvert iepirkuma priekšmeta aprakstā, ja citādi nav iespējams definēt iepirkuma priekšmetu. Tādā gadījumā attiecīgo norādi lieto katrā atsaucē kopā

ar vārdiem “vai ekvivalents”.

Par ekvivalentiem šī iepirkuma ietvaros tiek uzskatīta tāda vienība, kas ir ekvivalenta pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām

iespējām. Tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

▪ RANNILA (vai ekvivalents) tērauda profils;

▪ Rotaļu iekārta bērniem no 3 līdz 6 gadi KSIL 5288 (vai ekvivalents);

▪ Stiprības testēšanas iekārta Zwick-Roell 2010 (vai ekvivalents);

▪ 5 000 upeņu stādu Titania (vai ekvivalents).

Nav pieļaujams lietot atsauci uz augstākās klases un kvalitātes tehniku vai iekārtām, piemēram, traktors John Deere (vai ekvivalents) vai

dators Apple iMAC (vai ekvivalents). Šādi radot situāciju negodīgam iepirkumam, dodot iespēju pieteikties konkrētam vai ierobežotam piegādātāju

lokam.

Sagatavojot pārāk detalizētas specifikācijas, pastāv risks, ka atbilstošus piedāvājumus varēs iesniegt tikai ierobežots skaits pretendentu, kaut arī

faktiski pasūtītāja objektīvām vajadzībām varētu atbilst arī citu piegādātāju tirgū piedāvātā atšķirīgā produkcija vai pakalpojumi.

Ieteicams raksturojošos parametrus norādīt intervālos, šādi prognozējot plašāku pretendentu loku un lielāku konkurenci.

▪ Dzinēja nominālā jauda, bez papildus jaudas no 200 līdz 250 Zs;

▪ Uzkares celtspēja vismaz 4300 kg uz apakšējiem šarnīriem.
TURPINĀJUMS

PIEMĒRS

IUB IEPIRKUMSCENU APTAUJA
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PIEMĒRS Tehnisko specifikāciju piemēri atkarība no iepirkuma priekšmeta:

Būvniecība Piemēri atvērsies PDF formātā

Traktors

Graudu kombains

IUB IEPIRKUMSCENU APTAUJA
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IUB IEPIRKUMSCENU APTAUJA

Cenas aptaujas dokumentēšanas veidi un iespējas:

1. SARAKSTES ar piegādātājiem izdrukas (gan pasūtītāja sūtītā informācija, gan piegādātāju sniegtās atbildes);

2. ja ir veikta TELEFONAPTAUJA vai piegādātāji ir aptaujāti klātienē – protokols, apkopojums vai cits dokuments brīvā formā, kurā tiek norādīts

reģistrētais telefonsarunas vai aptaujas klātienē laiks, piegādātāja vārds un uzvārds (nosaukums, ja piegādātājs ir juridiska persona), piedāvātā

cena, kā arī apliecinājums, ka piegādātājs ir informēts par būtiskākajiem līguma izpildei izvirzītajiem nosacījumiem;

3. ja priekšizpēte veikta, izmantojot INTERNETĀ PUBLISKI PIEEJAMOS PIEGĀDĀTĀJU PIEDĀVĀJUMUS – izdrukas no interneta vietnes, kurā

piedāvājumi ievietoti. Izdrukai jāsatur norāde uz aplūkotās interneta vietnes adresi;

4. BROŠŪRAS, BUKLETI, KATALOGI u.c. veida dokumenti, kuros ir ietveri piegādātāju piedāvājumi;

5. sludinājumu var ievietot IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA MĀJAS LAPĀ.

Atkarībā no iepirkuma priekšmeta un paredzamās līgumcenas, tiek apkopoti 2 vai 3 derīgi piedāvājumi

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS SUMMA, EUR PIEDĀVĀJUMU SKAITS PIEGĀDĀTĀJA IZVĒLES KRITĒRIJS

Būvdarbi, preces un pakalpojumi 700 – 70 000 vismaz 2 derīgi piedāvājumi zemākā cena

Būvdarbi 70 000 – 170 000 vismaz 3 derīgi piedāvājumi

zemākā cena, 

vismaz 1 gada darbības pieredze 

jomā, ar kuru saistīts iepirkums
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http://www.lad.gov.lv/files/tehn_spec_buvnieciba_21_09.pdf
http://www.lad.gov.lv/files/tehn_spec_traktors_21_09.pdf
http://www.lad.gov.lv/files/tehn_spec_kombains_21_09.pdf
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IUB IEPIRKUMS

Iesniedz un publicē iepirkuma paziņojumu un citus iepirkuma dokumentus Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā www.iub.gov.lv,

izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā pieejamos elektroniskos līdzekļus – publikāciju vadības sistēmu (PVS).

1. Pasūtītājs (vai tā pārstāvis) autorizējas PVS un sagatavo paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru.

2. Pēc iepirkuma paziņojuma aizpildīšanas pasūtītājs (vai tā pārstāvis) pārliecinās par paziņojumā un citos iepirkuma dokumentos (ja tādi tiek

pievienoti paziņojumam) ietvertās informācijas pareizību un pilnīgumu, uzņemoties pilnu atbildību par to saturu.

3. Ja tehnisku iemeslu (piemēram, datnes apjoma) dēļ nepieciešamos dokumentus nav iespējams publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

lapā internetā, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūru (sadaļā "cita informācija") norāda laiku un vietu, kur piegādātāji var iepazīties ar

minētajiem dokumentiem un saņemt to kopijas.

4. Pēc apstiprināšanas iepirkuma paziņojumi ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapas sadaļā „Visas publikācijas”.

Pasūtītājs savu uzaicinājumu drīkst papildus izsūtīt iespējamajiem piegādātājiem vai publiskot citā publiski pieejamā resursā, piemēram, finansējuma

saņēmēja mājas lapā un laikrakstos. Jāievēro, ka nosūtītajai un citur publicētajai informācijai ir jāsakrīt ar informāciju, kas publicēta IUB mājas lapā.

CENU APTAUJA

TURPINĀJUMS1 Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Paziņojumā ietver Noteikumu Nr.1041 2.pielikumā minēto informāciju un tam pievieno sagatavoto iepirkuma priekšmeta aprakstu, kā arī, ja

nepieciešams, citus dokumentus.
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Atkarībā no paredzamās līgumcenas, tiek noteikts pieteikumu sagatavošanas termiņš, kas definēts Noteikumu Nr.5981 6.5. apakšpunktā

* Skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS SUMMA, EUR PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ * PIEDĀVĀJUMU SKAITS

Preces un pakalpojumi 70 000 – 500 000 nav īsāks par 10 darbdienām

Vismaz 3 derīgi 

piedāvājumi
Būvdarbi 170 000 – 500 000 nav īsāks par 15 darbdienām

Būvdarbi, preces un pakalpojumi 500 000 - … nav īsāks par 30 dienām

1 Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 

zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

IUB IEPIRKUMSCENU APTAUJA
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http://pvs.iub.gov.lv/users/login
http://likumi.lv/doc.php?id=257257
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Kad noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš un saņemti piedāvājumi, finansējuma saņēmējs veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Pārbaudē,

ja nepieciešams, var piesaistīt arī neatkarīgus ekspertus, kuri ir nesaistītas personas.

Par atbilstošiem tiek atzīti tikai tādi piedāvājumi, kas atbilst tehniskajā specifikācijā un uzaicinājumā minētajām prasībām. Finansējuma saņēmējs

neizskata arī tādus piedāvājumus, kurus iesniegušas savstarpēji saistītas personas likuma Par nodokļiem un nodevām izpratnē

Interešu konflikta situācijas

Izņēmumi no interešu konflikta definīcijas

▪ finansējuma saņēmēja dalībniekam (akcionāram) pieder mazāk par 20 % finansējuma saņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju)

▪ piegādātājam vai tā apakšuzņēmējam pieder mazāk par 20 % attiecīgi piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju)

▪ finansējuma saņēmēja biedru skaits ir vismaz 10, ja finansējuma saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība vai biedrība.

Finansējuma saņēmējs līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par piegādātāja izvēli, ar kuru noslēgt piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, neatklāj 

piegādātājiem informāciju par citiem piegādātājiem un to piedāvājumiem.

▪ finansējuma saņēmējs

▪ tā dalībnieks (akcionārs)

▪ biedrs

▪ padomes vai valdes loceklis

▪ jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības 

pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei

▪ finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks

S
A

I
S

T
Ī
B

A ▪ piegādātājs

▪ piegādātāja apakšuzņēmējs

▪ piegādātāja vai apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), 

biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai 

komercpilnvarnieks

TURPINĀJUMS
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Sarunu procedūra: Procedūra piemērojama tikai līdz iepirkuma procedūras rezultāta publicēšanas IUB . Pēc rezultātu publicēšanas IUB, sarunu

procedūra vairs nav pieļaujama.

Pēc piedāvājumu saņemšanas, Finansējuma saņēmējs var uzaicināt uz sarunām visus vai tikai daļu no potenciālajiem

piegādātājiem. Sarunu gaitā finansējuma saņēmējs ir tiesīgs lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus. Papildinājumi,

uzlabojumi pieļaujama tik tālu, lai netiktu veikti būtiski grozījumi, kas maina kvalifikācijas un citas iepriekš izvirzītās prasības.

Sarunās ar potenciālajiem piegādātājiem, finansējuma saņēmējs saskaņo piegādātāju iespējas ar savām vajadzībām. Sarunas

nav nepieciešamas, ja attiecīgais piegādātājs ir iesniedzis finansējuma saņēmēja prasībām atbilstošu piedāvājumu, kurā

norādīts, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

Ja Finansējuma saņēmējs uzskata, ka iegūts tā vajadzībām atbilstošs piedāvājums, tas lūdz piegādātājus, ar kuriem notikušas

sarunas, apstiprināt savu galīgo piedāvājumu. Apstiprinājuma sniegšanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par trijām darba

dienām.

Sarunu gaita, sarunās veiktie precizējumi, pieņemtā lēmuma pamatojums un izvēlētā piedāvājuma salīdzinājums pret katru

neatbilstoši atzīto tiek dokumentēts un iesniegts Dienestā.

Finansējuma saņēmējs no piedāvājumiem izvēlas tā piegādātāja piedāvājumu, kas finansējuma saņēmējam ir ekonomiski visizdevīgākais un

vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. Ja šādi kritēriji nav paredzēti, tad darbojas

zemākās cenas kritērijs.

Saņemtajos piedāvājumos un tajos iekļauto informāciju vēlams apkopot vērtēšanas ziņojumā.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA PIENĀKUMS IR PĀRLIECINĀTIES PAR IZVĒLĒTĀ PIEDĀVĀJUMA CENAS 

ATBILSTĪBU TĀ BRĪŽA TIRGUS SITUĀCIJAI !

TURPINĀJUMS
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http://www.lad.gov.lv/files/kopsavilkums_par_iepirkuma_proceduru.doc
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PIEMĒRS PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANĀ KONSTATĒTAIS VEICAMĀ DARBĪBA

Piedāvājums izskatās nepamatoti lēts, salīdzinot ar pasūtītāja 

vai citiem iesniegtajiem piedāvājumiem

Dod pretendentam iespēju iesniegt sava piedāvājuma detalizētu aprakstu un  

iesniegt visus pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem

Aritmētiskās kļūdas veidojas nepareizi veiktu matemātisku 

darbību rezultātā

Pasūtītājs šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu 

pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas

Kādai iepirkuma priekšmeta pozīcijai nav norādījis  tehniskos 

parametrus atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām 

prasībām vai kāds rādītājs nav uzrādīts vispār

Lūgt pretendentam skaidrot konstatēto nepilnību un, nepieciešamības gadījumā, 

precizēt piedāvājumu

Daļa vai viss piedāvājums iesniegts svešvalodā
Ja nevar iegūt saprotamu un salīdzināmu informāciju par piedāvājumu, tad lūdz 

pretendentam sniegt tulkojumu piedāvājumam valsts valodā

Konstatēts, ka pretendentam ierosināta maksātnespēja
Ja maksātnespējas process ierosināts pirms piedāvājuma iesniegšanas un nav 

ierosināts tiesiskās aizsardzības process- piedāvājums atzīstams par nederīgu

Zemāko cenu piedāvā pretendents, kuram, saskaņā ar Būvko-

mersantu reģistru, ir  niecīgs būvniecībā nodarbināto skaits

Lūgt pretendentam skaidrot ar kādiem spēkiem tiks nodrošināta pakalpojuma 

sniegšana un, nepieciešamības gadījumā ,norādīt apakšuzņēmējus

Līdzīgi kā tika norādīts tehniskajā specifikācijā, piedāvājumā 

tehniskie parametri arī norādīti intervālā “no- līdz”
Ja attiecas, lūgt pretendentam konkretizēt parametra lielumu

Piedāvājumā minēti komplekti, kur nav atšifrētas to 

komponentes, piemēram, santehnikas komplekts vai bērnu 

rotaļu laukuma komplekts

Lūgt pretendentam atšifrēt komplektu sastāvu un, ja attiecas, minēt nosaukumus, 

lai būtu iespējama cenu salīdzināšana

Būvniecības tāmēs iekļautas pozīcijas, bet nav norādītas to 

markas, piemēram, apkures katls vai ūdens sildītājs

Lūgt pretendentam atšifrēt katras pozīcijas nosaukumu, lai būtu iespēja veikt 

cenu salīdzināšanu 

Paredzamās 

līgumcenas noteikšana
Iepirkuma metodes 

izvēle

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana

Lēmuma  

paziņošana

Biežāk 

pieļautās kļūdas

Piemērojamās 

sankcijas

Iepirkuma 

izziņošana

PIEDĀVĀJUMU 

IZVĒRTĒŠANA

Finansējuma saņēmējs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē visus piegādātājus, kas

iesnieguši sākotnējos piedāvājumus.

Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, pasūtītājs paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem var iesniegt publicēšanai attiecībā uz katru daļu

atsevišķi.

Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto piegādātāju.

VEIKTS IEPIRKUMS, VĒL NENOZĪMĒ, KA PIEDĀVĀJUMĀ NORĀDĪTĀ CENA ATBILST TIRGUS APSTĀKĻIEM. 

PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMS IR PĀRBAUDĪT IEPIRKUMA IETVAROS  PIEDĀVĀTĀS CENAS ATBILSTĪBU 

TIRGUS SITUĀCIJAI.

Piedāvājumu 

izvērtēšana

IUB IEPIRKUMS

Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc līguma slēgšanas, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā

iesniedz publicēšanai Noteikumu Nr.1041 4.pielikumu “Paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem”.

Finansējuma saņēmējs, rakstiski apliecina, ka finansējuma saņēmējs un tā izraudzītais piegādātājs neatrodas interešu konfliktā, aizpildot
Noteikumu Nr.1041 1.pielikumu “Apliecinājums par interešu konflikta neesību”. Dienestam ir tiesības pārbaudīt sniegtā apliecinājuma patiesumu.

Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5

darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras pārtraukšanu par to informē visus piegādātājus, kas iesnieguši

sākotnējos piedāvājumus, kā arī, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapu publicē Noteikumu Nr.1041 3.pielikumu “Paziņojumā par

finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem ietveramā informācija”

Paredzamās 

līgumcenas noteikšana
Iepirkuma metodes 

izvēle

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana

Iepirkuma 

izziņošana
Biežāk 

pieļautās kļūdas

Piemērojamās 

sankcijas

LĒMUMA  

PAZIŅOŠANA

1 Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

http://likumi.lv/doc.php?id=257257
http://likumi.lv/doc.php?id=257257
http://likumi.lv/doc.php?id=257257
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IDENTIFICĒTĀ SITUĀCIJA DIENESTA RĪCĪBA

Iepirkuma priekšmeta aprakstā nav iekļauts viss paredzamais papildu aprīkojums, piemēram,

paredzot iegādāties traktoru, aprakstā netiek identificēts papildu aprīkojums (sniega lāpsta,

birste, pļaujmašīna utml.), bet kontroles brīdī Dienests konstatē, ka cenā ietilpst arī papildu

aprīkojuma iegādes izmaksas.

Uzskata, ka iepirkums nav veikts atbilstoši, jo šādi tika radīta nevienlīdzīga 

situācija attiecībā pret pārējiem piedāvātājiem

Sagatavojot tehnisko specifikāciju par iekārtu komplektu, kur atšifrētas komponentes, nav

norādīti komponenšu tehniskie parametri.

Uzskata, ka iepirkums/ cenu aptauja nav veikta atbilstoši, jo nav iespējams 

salīdzināt un izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.

Veicot iesniegto piedāvājumu pārbaudi, Dienests konstatē aritmētiskas kļūdas lētākajā

piedāvājumā. Pārrēķinot, pieaug piedāvājuma kopsumma, kā rezultātā izvēlētais

piedāvājums vairs nav atzīstams par lētāko.

Vienpusīgi apstiprina tādu kopsummu, kas atbilsts lētākajām 

piedāvājumam, vienlaicīgi ievērojot un izvērtējot tirgus vidējo cenu.

Veikt iepirkums, izmantojot Iepirkuma uzraudzības biroju. Iesniegti 3 derīgi piedāvājumi un

noteikts uzvarētājs, kas piedāvāja zemāko cenu. Pārbaudē Dienests konstatē, ka

piedāvājuma kopsumma vai piedāvājuma sadaļu cenas neatbilst reālajai tirgus cenai.

Ja Dienests negūst  pamatojošu skaidrojumu, veic izmaksu 

samazinājumu, atbilstoši tirgus vidējai cenai.

Piedāvājumā par multifunkcionālā traktora un papildu aprīkojuma piegādi atšifrēts

aprīkojums, piemēram, uzkarināma sniega lāpsta un savācējbirste, bet nav minēti to

nosaukumi, piemēram, uzkarināma sniega lāpsta AVM Al3200 un savācējbirste KOVA

RB1000

Dienests lūdz atšifrēt minētās pozīcijas, lai būtu iespējams piedāvājumus 

savā starpā salīdzināt un konstatēt atbilstību tirgus cenai

Veikts iepirkums, izmantojot IUB, par līdzīgu iekārtu iegādi un saņemti 3 derīgi piedāvājumi:

EUR 72 000, EUR 102 000 un EUR 112 000 apmērā. Finansējuma saņēmējs izvēlas lētāko

piedāvājumu, bet pārējo divu piedāvājumu cenas ir krietni augstākas par zemāko solīto.

Dienests lūdz skaidrot konstatēto. Finansējuma saņēmējam ir jāspēj 

sniegt detalizētu un izsmeļošu pamatojumu tam, ka izraudzītā piegādātāja 

piedāvātā līgumcena ir pamatota un atbilstoša tirgus situācijai

Plānots iegādāties graudaugu novākšanas kombainu EUR 430 000, arklu- EUR 23 000,

dziļirdinātāju- EUR 30 000, pašgājēju-miglotāju- EUR 56 000.

Iepirkums veikts katrai tehnikas vienībai atsevišķi, izmantojot IUB, nosakot, ka piedāvājumu

iesniegšanas termiņu 10 darba dienas. Specifikācijā tikai kombainam norādīts, ka

piegādātājam jābūt ar vismaz gada pieredzi tehnikas tirdzniecības jomā. Rezultātā

kombainam saņemti 3 derīgi piedāvājumi no pieredzējušiem piegādātājiem, pārējām tehnikas

vienībām- 2 piedāvājumi (ne visiem ir gada pieredze tehnikas tirdzniecības jomā)

Tā kā visas tehnikas vienības uzskatāmas par  līdzīgām precēm, to kopējā 

summa pārsniedz EUR 500 000. Šinī gadījumā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš nosakāms vismaz 30 darba dienas un izvēle jāizdara starp 3 

derīgiem piedāvājumiem, kuriem ir vismaz 1 gada pieredze attiecīgajā 

jomā. 

Dienests piemēro finanšu korekciju 10% apmērā un lūdz veikt atkārtotu 

iepirkuma procedūru

Apjomīgiem objektiem (piemēram, kūts komplekss) iepirkums veikts, pamatojoties uz skiču

projektu nevis izstrādātu būvprojektu. Pēc būvprojekta izstrādes tiek konstatēts, ka būvdarbu

apjomi būtiski atšķiras no iepirkuma tehniskajā specifikācijā paredzētajiem apjomiem.

Dienests šādu iepirkumu atzīst par nederīgu, jo pēc būvprojekta izstrādes 

tas neatbilst tehniskajai specifikācijai. Dienests iesaka apjomīgiem 

būvobjektiem iepirkumu izsludināt saskaņā ar izstrādātu būvprojektu.

Lēmuma 

paziņošana
Piemērojamās 

sankcijas

BIEŽĀK PIEĻAUTĀS 

KĻŪDAS
Piedāvājumu 

izvērtēšana

Paredzamās 

līgumcenas noteikšana
Iepirkuma metodes 

izvēle

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana

Iepirkuma 

izziņošana

NEATBILSTĪBA / PĀRKĀPUMA APRAKSTS FINANŠU KOREKCIJAS APJOMS PIEMĒRS

Ja projekta administrēšanas procesā identificē 

krāpšanas pazīmes piemēro attiecīgo finanšu 

korekciju un izslēgšanu no atbalsta saņemšanas

100% un izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka vismaz uz trim gadiem

Piemērota nepareiza iepirkuma metode Atkārtota iepirkuma un 10% no attiecīgajai investīcijas pozīcijai (kurai nepareizi piemērota 

iepirkuma procedūras metode) apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām

100%, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras

Iepirkumu procedūras ietvaros nav ievērojis 

normatīvajos aktos noteiktos minimālos piedāvājumu 

sagatavošanas termiņus

2% par katru termiņa samazinājuma darbdienu (maksimāli līdz piecām darbdienām), ja ir 

ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi

10% un atkārtota iepirkuma procedūra, ja termiņa samazinājums ir virs piecām darbdienām

10% no attiecīgās investīcijas pozīcijas, ja projekts īstenots

100%, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras

Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras 

tehniskā specifikācija, dodot iespēju pieteikties 

konkrētam vai ierobežotam piegādātāju lokam

25%, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci

10% vai 5% atkarībā no neatbilstības būtiskuma

Projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka netiek 

ievēroti kritēriji, kas tika noteikti kā piegādātāju 

atlases kritēriji, piem., limitēts izpildes laiks

25%, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci

10% vai 5% atkarībā no neatbilstības būtiskuma

Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, kas izmaina 

sākotnējo tehnisko specifikāciju

25%, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci 

10% vai 5% atkarībā no neatbilstības būtiskuma

Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja/ 

pakalpojumu sniedzēja apakšuzņēmējs ir atbalsta 

pretendents vai tā saistītā persona

100%

Konstatēts projekta izmaksu sadārdzinājums 100%, ja konstatētais sadārdzinājums pārsniedz 50%

10%–100% no sadārdzināto izmaksu pozīcijas tirgus cenas sliekšņa, ja konstatētais 

sadārdzinājums ir līdz 50 %, – atkarībā no neatbilstības būtiskuma

Biežāk pieļautās 

kļūdas

PIEMĒROJAMĀS 

SANKCIJAS

Lēmuma 

paziņošana
Piedāvājumu 
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PIEMĒRS IDENTIFICĒTĀ SITUĀCIJA RISKA LĪMENIS

uzņēmēji kādā ģeogrāfiskā zonā vai reģionā vai rūpniecības nozarē slepeni vienojas, lai nepieļautu konkurenci un 

paaugstinātu cenas, izmanto papildu piedāvājumus, ko sauc arī par “ēnu” piedāvājumiem, kas ir paredzēti vienīgi, lai radītu 

īstas solīšanas iespaidu. 

acīmredzama saikne starp solītājiem, piemēram, kopīga adrese, personāls, tālruņa numuri

darbuzņēmējs savā piedāvājumā ir iekļāvis apakšuzņēmējus, kas piedalās konkursā par galveno līgumu

zaudējušos solītājus nevar atrast tīmeklī, uzņēmumu katalogos, tiem nav adreses utml.

uzvarējušais cenas piedāvājums ir nedaudz zemāks par nākamo zemāko cenas piedāvājumu

sadalīti iepirkumi, lai izvairītos no iepirkuma procedūras līgumcenu robežvērtības

pārāk lielas vai netipiskas darbaspēka izmaksas

acīm redzami augstas cenas salīdzinājumā ar līdzīgiem līgumiem, cenu sarakstiem vai vidējo rādītāju nozarē

faktiskās stundas un samaksa eiro parasti atbilst vai ir tuvu budžeta summām

Iesniegtie piedāvājumi (tabulas, tekstuālais noformējums, izvietojums, burtu fonti) vizuāli ir uzkrītoši līdzīgi vai pat vienādi

netipiskas cenu piedāvājumu shēma, piemēram, cenu piedāvājumi atšķiras par vienādu procentuālu daļu

Piemērojamās 

sankcijas

TURPINĀJUMS

Brīdinājuma zīme jeb norāda uz neatbilstošu iepirkumu. Tas ir elements vai elementu kopums, kas parasti nav raksturīgs

parastai darbībai vai atšķiras no tās. Tas nozīmē, ka kaut kas nav saskaņā ar parasto kārtību un ka to nepieciešams papildus pārbaudīt.

Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs iesniegto dokumentu atbilstību, un tā pienākums ir pārbaudīt, vai veiktajā iepirkumā nav brīdinājuma zīmes.

Biežāk pieļautās 

kļūdas
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PIEMĒRS IDENTIFICĒTĀ SITUĀCIJA RISKA LĪMENIS

drīz pēc līgumu piešķiršanas tiek veikti grozījumi par budžeta pozīciju svītrošanu vai prasību mainīšanu

neatbilstības un novirzes no vispārpieņemtiem dokumentu noformēšanas standartiem, piemēram, bankas konta numuriem ir

mazāk ciparu nekā vajadzētu būt, atšķirības dokumenta fonta veidā, izmērā, asumā, krāsā, dokumentam trūkst datuma,

nodokļu identifikācijas numura

dokumentu ir parakstījusi persona, kas rīkojas kā uzņēmuma pārstāvis, bet kas nav norādīta kā tāda valsts uzņēmumu 

reģistrā

oficiālo zīmogu neparasti asas malas vai neparasta krāsa, kas liecina par datorprintera izmantošanu vai identiski personu 

paraksti (formātā un izmērā) dažādos dokumentos, kas vedina domāt, ka tie, iespējams, ir viltoti, izmantojot datordruku

iepirkuma dalībnieks ir tikko dibināts uzņēmums un neveic komercdarbību konkrētajā jomā, par kuru tiek veikts iepirkums

cenu starpības starp piedāvājumiem ir lineāras, piemēram, konstanti 3% VAI ir procentuāli liela atšķirība starp lētāko un 

dārgāko piedāvājumu

LĪGUMCENAS ATBILSTĪBU TIRGUS SITUĀCIJAI DIENESTS  VEIC GAN IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

SASKAŅOŠANAS IETVAROS, GAN VĒLĀK, IZVĒRTĒJOT IEROSINĀTOS LĪGUMA GROZĪJUMUS 

UN MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMUS

Piemērojamās 

sankcijas
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