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NEOFICIĀLS TULKOJUMS 
Noteicošais ir teksts angļu valodā  

 

Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem pielikums II  

 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI PAR IEPIRKUMU PROCEDŪRĀM, KO VEIC GALVENIE 
ATBALSTA SAŅĒMĒJI UN ATBALSTA SAŅĒMĒJI PROJEKTU VAJADZĪBĀM 

 
 

JURIDISKAIS PAMATOJUMS 
 

Šis dokuments ir izstrādāts, balstoties uz labāko starptautisko praksi, tostarp uz Praktiskajā ES ārējo 
projektu līgummetožu rokasgrāmatā (PRAG) noteikto pieeju un risinājumiem.  

Turklāt dokumentā ir iekļautas prasības, kas formulētas šādos normatīvajos aktos:  

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko 
iepirkumu, un par Direktīvas 2004/18/EK atcelšanu (teksts attiecas uz EEZ); 

- Eiropas Komisijas 2014. gada 18. augusta Īstenošanas Regula (ES) Nr.897/2014, ar ko paredz īpašus 
noteikumus to pārrobežu sadarbības programmu īstenošanai, kuras finansē saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.232/2014, ar ko izveido Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu;  

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, EURATOM) Nr.966/2012 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes regulas (EK, 
Euratom) Nr.1605/2002 atcelšanu; 

- Eiropas Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā Regula (ES) Nr.1268/2012 par Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulas (ES, Euratom) Nr.966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem; 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr.236/2014, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus un procedūras, lai īstenotu Savienības instrumentus ārējās darbības finansēšanai. 

 
 

1. GALVENIE PRINCIPI 

 

1.1. Ja projekta īstenošanai galvenajam atbalsta saņēmējam vai atbalsta saņēmējiem (turpmāk – ‘atbalsta 
saņēmējs(i)’) ir jāveic preču, būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumi, tiek piemēroti šādi noteikumi: 

(a) ja atbalsta saņēmējs ir līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzēja struktūra Latvijas (LV) un Lietuvas (LT) 
tiesību aktu izpratnē, kurus piemēro iepirkumu procedūrām, atbalsta saņēmējs var piemērot valsts 
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likumus, noteikumus un administratīvos tiesību aktus, kas pieņemti saistībā ar Eiropas Savienības (ES) 
tiesību aktiem vai šo Vispārējo iepirkumu noteikumu (turpmāk – pielikums II) 1.2. punkta prasībām; 

(b) ja atbalsta saņēmējs nav līgumslēdzēja iestāde Lietuvas tiesību aktu izpratnē, tiek piemērotas valsts 
tiesību normas, kuras apstiprinātas ar Iekšlietu ministrijas rīkojumu. Ja atbalsta saņēmējs nav 
līgumslēdzēja iestāde Latvijas tiesību aktu izpratnē, tiek piemērotas valsts tiesību normas, kuras 
apstiprinātas ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija Noteikumiem Nr.299 saistībā ar 
Iepirkumu procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem; 

(c) ja atbalsta saņēmējs ir starptautiska organizācija, tā var piemērot savus iepirkuma noteikumus, ja tajos 
paredzētas tādas garantijas, kuras ir līdzvērtīgas starptautiski atzītiem standartiem. 

1.2. Visos citos gadījumos ir jāievēro šādi noteikumi: 

(a) līgums ir jāpiešķir pretendentam, kurš piedāvā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu/vislabāko cenas 
un kvalitātes attiecību, vai attiecīgajā gadījumā pretendentam, kuram ir piedāvājums ar viszemāko cenu, 
vienlaikus izvairoties no jebkāda interešu konflikta;  

(b) līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par EUR 10 000, papildus tiek piemēroti šādi noteikumi:  

(i) tiek izveidota vērtēšanas komiteja (turpmāk – komiteja), kas novērtē pieteikumus un/vai 
piedāvājumus, pamatojoties uz izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritērijiem, ko atbalsta saņēmējs 
iepriekš ir publicējis iepirkuma procedūras dokumentos. Komitejā ir jābūt nepāra skaita locekļiem 
(vismaz trīs), kuriem ir pietiekamas tehniskās un administratīvās zināšanas, lai sagatavotu pamatotu 
atzinumu par piedāvājumiem/pieteikumiem. Komitejas lēmumi tiek ierakstīti protokolā. Protokolā tiek 
norādīti komitejas lēmuma iemesli, sniegti paskaidrojumi un katra komitejas locekļa atsevišķs 
atzinums. Visi komitejas sēdē klātesošie locekļi paraksta protokolu. 

(ii) tiek nodrošināta pietiekama pārredzamība, godīga konkurence un pienācīga ex ante publicitāte; 

(iii) tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme, proporcionalitāte un nediskriminācija. Atbalsta saņēmējiem 
jāizturas pret pretendentiem vienādi, bez diskriminācijas un jārīkojas pārredzamā un samērīgā veidā 
visā iepirkuma procedūras īstenošanas laikā; 

(iv) iepirkuma procedūras dokumenti tiek sagatavoti saskaņā ar labāko starptautisko praksi; 

(v) pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņiem jābūt pietiekami ilgiem, lai dotu 
ieinteresētajām pusēm saprātīgu laiku savu piedāvājumu sagatavošanai; 

(vi) kandidāti vai pieteicēji tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz tiem attiecas kāda no 
situācijām, kuras minētas Regulas (ES, Euratom) Nr.966/2012 106. panta (1) punktā (skat. pielikuma II 
3. sadaļu). Kandidāti vai pretendenti ir apliecina, ka viņi neatrodas nevienā no minētajām situācijām. 
Turklāt līgumslēgšanas tiesības nepiešķir arī tiem kandidātiem vai pretendentiem, kuri iepirkuma 
procedūras laikā atrodas kāda no situācijām, kas minētas Regulas (ES, Euratom) Nr.966/2012 107. 
pantā (skat. pielikuma II 4. sadaļu); 

(vii) tiek ievērotas iepirkuma procedūras, kuras izklāstītas Regulas Nr.897/2014 (ES, Euratom) 53.-56. 
pantā (skat. pielikuma II 10. sadaļu).  

1.3. Visos gadījumos tiek piemēroti valsts piederības un izcelsmes noteikumi, kas izklāstīti Regulas (ES) 
Nr.236/2014 8.-9. pantā (skat. pielikuma II 2. sadaļu).  

1.4. Atbalsta saņēmējiem jāizvairās no interešu konflikta, kas rodas, veicot iepirkuma procedūras. Interešu 
konflikta jēdziens attiecas uz jebkuru situāciju, kad atbalsta saņēmēja personālam vai iepirkuma 
pakalpojumu sniedzējam, kas rīkojas atbalsta saņēmēja vārdā un piedalās iepirkuma procedūras veikšanā, 
vai var ietekmēt šīs procedūras rezultātu, tieši vai netieši ir finansiālas, saimnieciskas vai citas personiskas 
intereses, kas varētu apdraudēt viņu objektivitāti un neatkarību saistībā ar iepirkuma procedūru. 
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Interešu konflikta gadījumā atbalsta saņēmēji nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai to 
atrisinātu. Atbalsta saņēmējiem jānodrošina, lai viņu personāls, kas piedalās iepirkuma procedūrās, netiek 
nostādīts situācijā, kas varētu radīt interešu konfliktu. Šādā situācijā, neierobežojot savas saistības saskaņā 
ar dotācijas līgumu, atbalsta saņēmēji aizstāj, nekavējoties un bez kompensācijas no Programmas Vadošās 
iestādes (turpmāk – VI), jebkuru sava personāla locekļi, kas piedalās iepirkuma procedūrās. 

1.5. Galvenajam atbalsta saņēmējam ir jākoordinē projekta iepirkuma plāna sagatavošana (skat. veidlapu 
Programmas mājaslapā www.eni-cbc.eu/llb/en), un pirms dotācijas līguma parakstīšanas tas ir jāesniedz 
Apvienotajam tehniskajam sekretariātam (turpmāk – ATS). Iepirkuma plānā jāiekļauj visu atbalsta 
saņēmēju visi projekta ietvaros plānotie iepirkumi. 

1.6. Piegādātājs (preču piegādātājs/pakalpojumu sniedzējs/būvdarbu veicējs), kas var iesniegt 
piedāvājumu, ir jebkura saimnieciska vienība, kas var būt vai nu fiziska persona, vai privātpersona vai 
publiskā juridiskā persona, cita organizācija un tās nodaļa, vai jebkura šādu personu grupa (iesk. 
konsorcijus), kas var piedāvāt vai piedāvā piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus. 

1.7. Ja līguma vērtība ir EUR 10 000 vai mazāk, pieteikumu un/vai piedāvājumu vērtēšanu var veikt 
darbinieks, kas norīkots veikt atbalsta saņēmēja organizācijas iepirkumus. Šajā gadījumā uzvarētāja atlases 
pamatojums ir jānorāda iepirkuma piezīmē, kas tiek aizpildīta saskaņā ar pievienoto paraugu (šā pielikuma 
II 1. pielikums); 

1.8. Sazinoties ar piegādātājiem, atbalsta saņēmējiem ir jānodrošina informācijas godīgums un 
piedāvājumu konfidencialitāte. Ja atbalsta saņēmēji precizē iepirkuma dokumentāciju, tā pati informācija 
jāpaziņo visiem (potenciālajiem) piegādātājiem, izmantojot atbilstošus kanālus: rakstiski, ja iepirkums tiek 
veikts kā rakstiskā procedūra un mutiski mutiskās procedūras gadījumā. 

 

2. VALSTS PIEDERĪBAS UN IZCELSMES NOTEIKUMI 

 

2.1. Kad pastāv ES dalībvalsts līdzfinansējums, drīkst piemērot attiecīgās ES dalībvalsts valsts piederības 
un izcelsmes noteikumus. Visos pārējos gadījumos tiek piemēroti Regulas (ES) Nr.236/2014 8. un 9. pantā 
minētie valsts piederības un izcelsmes noteikumi, kas arī ir uzskaitīti šajā 2. sadaļā. 

2.2. Dalība iepirkuma līgumu piešķiršanā ir atvērta visām fiziskām un juridiskām personām, kas faktiski ir 
reģistrētas atbilstīgajā valstī, kā noteikts šajā sadaļā, un starptautiskām organizācijām. 

2.3. Visām iegādātajām precēm, kuru vērtība ir EUR 100 000 vai vairāk, jābūt izcelsmei no attiecināmās 
valsts. 

2.4. Šis noteikums attiecas arī uz tādu būvdarbu, kas saistīti ar preču piegādi, iepirkšanu. Ja tiek noslēgti 
būvdarbu līgumi, kuros iesaistīti vairāki iepirkumi, tad EUR 100 000 slieksnis tiek piemērots pēc piegādes 
veida. Ja līgumam ir fiksēta cena, tad slieksnis jāpiemēro pēc preces vienības cenas. Izcelsmes noteikums 
neattiecas uz precēm, kas iegādātas, lai izpildītu būvdarbu līgumu, ja piegādātājs saglabā iegādātās preces 
projekta beigās. 

2.5. Attiecināmo valstu saraksts, kuras ir tiesīgas piedalīties iepirkuma procedūrās, ir norādīts Regulas (ES) 
Nr.236/2014 9. pantā un ietver:  

(a) ES dalībvalstis, saņēmējvalstis, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr.231/2014 pielikumā I, un 
līgumslēdzējas puses līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu; 

(b) attīstības valstis un teritorijas, kas iekļautas OAP saņēmēju sarakstā, kuru publicējusi ESAO 
Attīstības palīdzības komiteja (“OAP saņēmēju saraksts“) un kuri nav G-20 grupas dalībnieki, kā arī 
aizjūras zemes un teritorijas, uz kurām attiecas Padomes Lēmums 2001/822/EK; 



 

    

4 

 

(c) Baltkrievijas Republika; 

(d) attīstības valstis, kas iekļautas OAP saņēmēju sarakstā, kas ir G-20 grupas dalībnieki, un citas valstis 
un teritorijas, ja tās ir saņēmējvalstis Savienības finansēto projektu ietvaros saskaņā ar instrumentiem, 
uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr.236/2014 9. pants; 

(e) valstis, attiecībā uz kurām Komisija ir izveidojusi savstarpēju piekļuvi ārējai palīdzībai. Savstarpēju 
piekļuvi var piešķirt uz ierobežotu laiku (vismaz vienu gadu), kad valsts piešķir atbilstību uz 
vienlīdzīgiem noteikumiem personām no Savienības un no valstīm, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu 
saskaņā ar instrumentiem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr.236/2014 9. pants. Komisija pieņem 
lēmumu par savstarpēju piekļuvi un tās ilgumu saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 16. 
panta 2. punktā, un pēc apspriešanās ar saņēmējvalsti vai ieinteresetām valstīm. 

2.6. Valsts piederības un izcelsmes noteikumi netiek piemēroti un neveido valsts piederības 
ierobežojumus attiecībā uz fiziskām personām, kuras ir nodarbinātas vai citādi likumīgi noslēgušas līgumus 
ar atbilstīgo darbu veicēju/pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgā gadījumā ar apakšuzņēmēju. 

2.7. Atbilstību, kā izklāstīts šajā 2. sadaļā, var ierobežot attiecībā uz pretendentu valsts piederību, 
ģeogrāfisko atrašanās vietu vai raksturu, ja šādi ierobežojumi ir vajadzīgi projekta īpašā rakstura un mērķu 
dēļ, ja tie ir vajadzīgi projekta efektīvai īstenošanai kā tas norādīts šīs 2. sadaļas 2.8. un 2.9. punkta 
noteikumos. 

2.8. Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos VI var paplašināt neattiecināmo valstu fizisku un juridisku 
personu atbilstības tiesības un atļaut preču un materiālu piegādi no neattiecināmajām valstīm. Izņēmumi 
var tikt piemēroti, ja: 

(a) pastāv ekonomiskās, tradicionālās, tirdzniecības vai ģeogrāfiskās saiknes ar kaimiņvalstīm; 

(b) nepieciešamie produkti vai pakalpojumi nav pieejami attiecināmo valstu tirgos; 

(c) pastāv ārkārtēja steidzamība/krīzes situācija1; vai 

(d) atbilstības noteikumu piemērošana padara projekta, Programmas vai citas darbības realizāciju 
pārāk grūtu vai neiespējamu. Arguments, ka neatbilstīgas izcelsmes produkts ir lētāks nekā ES vai 
vietējais produkts, nebūtu viens no iemesliem izņēmuma piešķiršanai. 

2.9. Atbrīvojumu no valsts piederības un izcelsmes vietas noteikumiem piešķir tikai izņēmuma gadījumos. 
Lai pierādītu, ka nepieciešamo preču iegāde nav pieejama attiecīgajā tirgū, atbalsta saņēmēji veic plānoto 
pirkumu tirgus izpēti. Kā piemēri veiktajai tirgus izpētei var būt – atbalsta saņēmēja sarakste ar vismaz 3 
lielākajiem preču piegādātājiem, kuri apstiprina, ka atbilstošas preces nav pieejamas attiecināmajās 
valstīs/vai vismaz viens iepirkums noslēdzies bez rezultātiem šā paša iemesla dēļ. Ja tiek konstatēts, ka 
nepieciešamās preces nav pieejamas vietējā tirgū, atbalsta saņēmējs sagatavo un nosūta ATS izņēmumu 
pieprasījumu un veiktās tirgus izpētes rezultātus. ATS pārbauda minēto pieprasījumu un pietiekamas 
informācijas gadījumā to nosūta VI lēmuma pieņemšanai, informējot par to atbalsta saņēmēju. 

Piezīme: tirgus izpēte un iepirkuma procedūras jāuzsāk savlaicīgi, lai noskaidrotu, vai saskaņā ar 
Programmas prasībām nepieciešamās preces/piegādes ir pieejamas tirgū. 

2.10. Valsts piederības un izcelsmes vietas noteikumiem jābūt izklāstītiem iepirkuma dokumentos un 
līgumā. 

2.11. Piegādātājiem ir jāiesniedz atbalsta saņēmējam izcelsmes vietas pierādījums (izcelsmes sertifikāts) 
par aprīkojumu un transportlīdzekļiem, kuru iegādes cena ir EUR 100 000 vai vairāk, ne vēlāk kā pirmā 

                                                 
1 Apstākļi, kas tiek norādīti kā pamatojums ārkārtas steidzamībai, nekādā gadījumā nedrīkst būt atbalsta saņēmēja 
organizācijas izraisīti. 
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rēķina iesniegšanas brīdī. Izcelsmes sertifikātam jābūt izsniegtam preces izcelsmes valsts kompetentajās 
iestādēs, un tam jāatbilst attiecīgo Kopienas tiesību aktu noteikumiem. 

 

3. PAMATS IZSLĒGŠANAI NO DALĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀS 

 

3.1. Kandidāti vai pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrās, ja:  

(a) tie bankrotē vai to darbība tiek izbeigta, to lietu administrēšanu uzņēmusies tiesa, tie ir 
uzņēmušies saistības ar kreditoriem, ir apturējuši savu uzņēmējdarbību, ir tiesvedības procesa 
subjekti iepriekšminētajās lietās vai atrodas līdzīgā situācijā, kuru izraisījis līdzīgs process, kas 
noteikts valsts tiesību aktos un noteikumos; 

(b) tie vai personas, kam ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras, ir atzīti par 
vainīgiem pārkāpumā, kas saistīts ar to profesionālo darbību, ar valsts kompetentās iestādes 
spriedumu, kam ir res judicata spēks (t.i., tas nevar tikt pārsūdzēts);  

(c) tie ir vainīgi smagā profesionālās darbības pārkāpumā, kas pierādāms ar jebkādiem atbalsta 
saņēmēja pamatotiem līdzekļiem, tostarp ar EIB un starptautisko organizāciju lēmumiem; 

(d) tie nav izpildījiuši saistības, kas attiecas uz sociālās apdrošināšanas iemaksu vai nodokļu 
maksājumiem atbilstoši juridiskajiem nosacījumiem, kas ir spēkā valstī, kurā tie ir reģistrēti, vai 
atbalsta saņēmēja valstī, vai valstī, kurā tiks izpildīts līgums; 

(e) tiem vai personām, kam ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras, ir ticis 
piemērots spriedums ar res judicata spēku par krāpšanu, korupciju, iesaistīšanos noziedzīgās 
organizācijās, naudas atmazgāšanu vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, kas kaitē Savienības 
finanšu interesēm; 

(f) tiem pašlaik ir piemērots Regulas Nr.966/20122 109. panta 1. punktā minētais administratīvais 
sods. 

3.2. Šā 3.1. punkta (a) līdz (d) apakšpunktus nepiemēro, ja piegādes tiek iepirktas ar īpaši izdevīgiem 
nosacījumiem no piegādātāja, kas gatavojas pilnībā izbeigt savu saimniecisko darbību, vai no bankrotējoša 
uzņēmuma administratoriem vai likvidatoriem, uzņēmuma, kas uzņēmies saistības ar kreditoriem, vai 
tamlīdzīgas valsts tiesību aktos noteiktas procedūras ietvaros.  

3.3. Minētā 3.1. punkta (b) un (e) apakšpunktus nepiemēro, ja kandidāti vai pretendenti var pierādīt, ka ir 
piemēroti atbilstoši pasākumi pret personām, kam ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles 
pilnvaras, uz kurām attiecas spriedums, kas ir minēts 3.1. punkta (b) vai (e) apakšpunktā. 

 

4. PAMATS IZSLĒGŠANAI NO LĪGUMU SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS 

 

4.1. Tiesības slēgt līgumu nevar piešķirt kandidātiem vai pretendentiem, kas iepirkuma konkursa laikā ir: 

(a) atradušies interešu konfliktā;  

                                                 
2 Līgumslēdzēja iestāde var uzlikt administratīvus un/vai finanšu sodus: (a) darbu veicējiem, kandidātiem vai 
pretendentiem gadījumos, kas minēti 107. panta 1. punkta b) apakšpunktā; (b) darbu veicējiem, kuri ir pasludināti 
par nopietniem viņu pienākumu pārkāpējiem saskaņā ar līgumiem, kas tiek apmaksāti no budžeta līdzekļiem. Tomēr 
visos gadījumos līgumslēdzēja iestāde vispirms dod attiecīgajai personai iespēju iesniegt savus apsvērumus. 
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(b) vainojami nepatiesas informācijas sniegšanā atbalsta saņēmējam, ja šī informācija ir 
priekšnoteikums dalībai iepirkuma procedūrā, vai arī šo informāciju nav snieguši vispār; 

(c) atrodas vienā no izslēgšanas situācijām, kas minētas Regulas Nr. 966/2012 106. panta 1. punktā 
(skat. 3.1. punktu) attiecībā uz iepirkuma procedūru.  

4.2. Eiropas Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas Nr. 966/2012 210. pantu 
attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par izslēgšanas kritērijiem, kas piemērojami iepirkuma 
procedūras laikā, un par to, kādus pierādījumus var uzskatīt par apmierinošiem, lai pierādītu to, ka 
izslēgšanas situācija nepastāv. Turklāt Eiropas Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
Regulas Nr. 966/2012 210. pantu attiecībā uz izslēgšanas ilgumu. 

 

5. PRASĪBAS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAI 

 

5.1. Iepirkuma dokumentiem jābūt skaidriem, konkrētiem un bez pārpratumiem. 

5.2. Iepirkuma dokumentācijā ir jānorāda vismaz šāda informācija: 

(a) kvalifikācijas kritēriji, piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un līguma piešķiršanas kritēriji; 

(b) dokumentu, kas jāiesniedz, lai pierādītu piedāvājuma atbilstību atlases kritērijiem, saraksts; 

(c) piedāvājumu iesniegšanas termiņi; 

(d) iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija; 

(e) prasība par to, ka nedrīkst iesniegt piedāvājumu variantus; 

(f) galvenie līguma nosacījumi. 

5.3. Iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai jānodrošina godīga konkurence un jābūt 
nediskriminējošai attiecībā uz visiem piegādātājiem. Tehniskās specifikācijas prasībās nenorāda specifisku 
modeli vai avotu, vai īpašu procesu, vai zīmolu, patentu vai specifiskus preču vai ražošanas veidus, kas 
noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu no dalības iepirkuma 
procedūrā. 

5.4. Ja līgums tiek noslēgts rakstiski, tad tajā jānorāda: pušu tiesības un pienākumi; iegādātās preces, 
pakalpojumi vai būvdarbi un to precīzs daudzums (ja iespējams); cena vai cenu veidošanas noteikumi; 
norēķinu un maksājumu procedūras; pienākumu izpildes termiņi; drošība saistību izpildei; strīdu 
izšķiršanas kārtība; līguma izbeigšanas procedūra; līguma periods; apakšuzņēmēji, apakšpiegādātāji vai 
pakalpojumu sniedzēji, ja tie ir iesaistīti līguma izpildē, un to nomainīšanas kārtība; iespēja veikt līguma 
izmaiņas un to procedūra. 

5.5. Piedāvājumu iesniegšanai tiek noteikts pienācīgs termiņš. 

5.6. Ja līguma vērtība ir EUR 3 000 vai mazāka (bez PVN), iepirkuma dokumentus var neizstrādāt un līgums 
var tikt noslēgts mutiski. Tomēr atbalsta saņēmējiem ir jābūt dokumentiem, kas pierāda, ka tika veiktas 
iepirkuma procedūras, piem., iepirkuma izziņa, rēķini, pieņemšanas akti, e-pasti, u.c. 

 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 

6.1. Kvalifikācijas kritēriji 

(a) Komiteja/darbinieks, kas norīkots veikt atbalsta saņēmēja organizācijas iepirkumus, izvērtē 
pretendentu kvalifikāciju saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā norādītajiem kritērijiem, piemēram: vai nav 
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pamata izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrās un līgumu piešķiršanas, kā tas norādīts šī pielikuma II 
3. sadaļā un 4. sadaļā; vai piegādātājs ir reģistrēta juridiska persona; vai viņam ir kapacitāte īstenot līgumu 
utt. Ja pretendents neiesniedz dokumentu(-us), kas apliecina atbilstību kvalifikācijas kritērijiem, atbalsta 
saņēmējam atkārtoti ir jāpieprasa dokuments(-i), nosakot iesniegšanas termiņu. 

(b) Ja piedāvājums neatbilst kādam no kvalifikācijas kritērijiem, tas ir jānoraida. 

(c) Kvalifikācijas vērtēšanai jābūt saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām. Nedrīkst 
izvirzīt jaunus kritērijus pēc piedāvājumu iesniegšanas. 

(d) Šajā piedāvājumu vērtēšanas posmā nav pieļaujama punktu piešķiršana. Kvalifikācijas kritērijus 
pārbauda, pamatojoties uz “neizpildīts/izpildīts“ principu. 

(e) Ja tikai viens piedāvājums ir iesniegts vai izgājis kvalifikācijas vērtēšanas posmu, tas tiek vērtēts tālāk. 

6.2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji 

(a) Komiteja/darbinieks, kas norīkots veikt atbalsta saņēmēja organizācijas iepirkumus, izvērtē: (a) 
piedāvājuma atbilstību iesniegšanas prasībām (piem., vai tas ir parakstīts, vai tika iesniegtas visas 
piedāvājuma daļas utt.); un (b) atbilstību tehniskajai specifikācijai: vai piedāvājums atbilst tehniskajai 
specifikācijai.  

(b) Atbalsta saņēmēji var prasīt pretendentus precizēt savus piedāvājumus, bet viņi nevar prasīt, piedāvāt 
vai atļaut mainīt piedāvājuma saturu: mainīt cenu vai veikt citas izmaiņas, kas maina piedāvājumu, kurš 
neatbilst iepirkuma dokumentācijas prasībām, uz atbilstošu iepirkuma dokumentācijas prasībām. Ja 
piedāvājumā ir aritmētiskas kļūdas, atbalsta saņēmējiem jāprasa tās izlabot. 

(c) Ja piedāvājums neatbilst kādam no piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, tas ir jānoraida. 

(d) Ņemiet vērā, ka piedāvājumu vērtēšanai jābūt saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteiktajām 
prasībām. Nedrīkst izvirzīt nevienu jaunu prasību pēc piedāvājumu iesniegšanas. 

(e) Šajā piedāvājumu vērtēšanas posmā nav pieļaujama punktu piešķiršana. Kvalifikācijas kritērijus 
pārbauda, pamatojoties uz “neizpildīts/izpildīts“ principu. 

6.3. Līgumu piešķiršanas kritēriji 

(a) Atbalsta saņēmēji piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam vai 
piedāvājumam ar viszemāko cenu, atkarībā no iepirkuma dokumentācijā noteiktajiem kritērijiem. 

(b) Atbalsta saņēmējam jānosaka saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, pamatojoties uz cenu vai 
vislabāko cenas un kvalitātes attiecību, kuru novērtē saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem, ieskaitot 
kvalitatīvos kritērijus, vides un/vai sociālos aspektus, kas saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu. Šādi 
kritēriji var būt, piemēram: 

(i) kvalitāte, tostarp tehniskās priekšrocības, estētiskās un funkcionālās īpašības, pieejamība, 
atbilstība universālajam dizainam, sociālās un vides aizsardzības prasības, inovatīvie raksturlielumi un 
pārdošanas nosacījumi; 

(ii) darbinieku, kam uzticēta līguma izpilde, organizācija, kvalifikācija un pieredze, ja iesaistītā 
personāla kvalifikācija var būtiski ietekmēt līguma izpildes kvalitāti; vai 

(iii) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā palīdzība, piegādes nosacījumi, piemēram, piegādes 
datums, piegādes process un piegādes periods vai darbu pabeigšanas periods. 

Piedāvājumiem jāpiešķir punkti. Iepirkuma dokumentācijā jānorāda skaidra un pārredzama vērtēšanas 
metodoloģija. Līgums tiek piešķirts piegādātājam, kura piedāvājums ir ieguvis visaugstāko punktu skaitu. 
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(c) Ja iepirkuma dokumentācijā norādītais līguma piešķiršanas kritērijs ir viszemākā cena - tad līgums tiek 
piešķirts pretendentam, kurš piedāvā viszemāko cenu. 

(d) Vērtējot piedāvājumus, nav pieļaujami atvieglojumi noteiktas valsts piederības/izcelsmes precēm vai 
piegādātājiem. 

(e) Neskatoties uz izvēlētajiem līgumu piešķiršanas kritērijiem: saimnieciski visizdevīgākais vai viszemākā 
cena, piedāvājumi jāizvērtē saskaņā ar 6.1. un 6.2. punktu, t.i., līgums jāpiešķir piegādātājam, kurš atbilst 
iepirkuma dokumentācijā norādītajiem kvalifikācijas un piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.   

 

7. PRASĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANAI UN IZPILDEI 

 

7.1. Atbalsta saņēmēji var uzsākt līgumu piešķiršanas procedūras un var slēgt līgumus pirms projekta 
īstenošanas perioda sākuma, ja tika ievēroti Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem 
2.2.3.-2.2.4. un 3.4. sadaļas noteikumi, kā arī pielikuma I “Detalizētas prasības izmaksu attiecināmībai” un 
šī pielikuma II nosacījumi. 

7.2. Slēdzot līgumu, cena, kas noteikta veiksmīgajā piedāvājumā/sarunu gala cena protokolā vai galīgajā 
piedāvājumā, kas iesniegts pēc sarunām, kā arī līguma noteikumi un nosacījumi, kas noteikti iepirkuma 
dokumentos un piedāvājumā, nedrīkst būt mainīti. 

7.3. Līgumus nevar grozīt bez jaunas iepirkuma procedūras veikšanas, izņemot vienu no šādiem 
gadījumiem: 

(a) ja izmaiņas, neatkarīgi no to naudas vērtības, ir paredzētas sākotnējo iepirkuma dokumentu skaidrās, 
precīzās un nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās, kas var ietvert cenu pārskatīšanas klauzulas vai 
variantus. Šādās klauzulās norāda iespējamo grozījumu vai vatriantu apjomu un būtību, kā arī 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tos var piemērot. Tās nedrīkst paredzēt izmaiņas vai variantus, kas varētu 
mainīt līguma vispārējo raksturu; 

(b) sākotnējā darbuzņēmēja/piegādātāja papildu darbi, pakalpojumi vai piegādes, kas kļuvuši 
nepieciešami un netika iekļauti sākotnējā iepirkumā, ja līgumslēdzēja maiņa: 

(i) nevar tikt veikta ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ, piemēram, savstarpējas aizvietojamības vai 
savietojamības prasības ar jau esošo aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, kas iegādātas sākotnējā 
iepirkuma ietvaros; un 

(ii) radītu ievērojamas grūtības vai būtiski dublētu izmaksas līgumslēdzējai iestādei. 

Tomēr jebkurš līgumcenas pieaugums nedrīkst pārsniegt 30% no sākotnējās līgumcenas. Ja tiek veikti 
vairāki secīgi grozījumi, šis ierobežojums attiecas uz katras izmaiņas vērtību. Šādu secīgu izmaiņu 
mērķis nedrīkst būt apiet šo pielikumu II; 

(c) ja tiek izpildīti visi šie nosacījumi: 

(i) izmaiņu nepieciešamību ir radījuši apstākļi, kurus rūpīgs atbalsta saņēmējs iepriekš nevarēja 
paredzēt; 

(ii) grozījumi nemaina līguma vispārējo raksturu; 

(iii) jebkurš līgumcenas pieaugums nav lielāks par 30% no sākotnējās līgumcenas. Ja tiek veikti vairāki 
secīgi grozījumi, šis ierobežojums attiecas uz katras izmaiņas vērtību. Šādu secīgu izmaiņu mērķis 
nedrīkst būt apiet šo pielikumu II; 



 

    

9 

 

(d) ja līgumslēdzējs pārņem saistības un aizstāj to piegādātāju, ar kuru atbalsta saņēmējs sākotnēji 
noslēdza līgumu sakarā ar: 

(i) nepārprotamu pārskatīšanas klauzulu vai variantu saskaņā ar apakšpunktu (a); un 

(ii) universālu vai daļēju pēctecību sākotnējā līgumslēdzēja stāvoklī pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas, 
ieskaitot pārņemšanu, apvienošanos, iegūšanu vai maksātnespēju, citam saimnieciskās darbības 
veicējam, kas atbilst sākotnēji noteiktiem kvalitatīvās atlases kritērijiem, ar nosacījumu, ka tas nerada 
citus būtiskus līguma grozījumus un to mērķis nav apiet šā pielikuma II piemērošanu; 

(e) ja izmaiņas, neatkarīgi no to vērtības, nav būtiskas šīs 7. sadaļas 7.5. punkta izpratnē. 

7.4. Turklāt, arī bez nepieciešamības pārbaudīt, vai tiek izpildīti 7.5. punkta apakšpunktu a) līdz d) 
nosacījumi, līgumus var grozīt un jauna iepirkuma procedūra nav nepieciešama, ja izmaiņu vērtība ir 
mazāka par 10% no sākotnējās līguma vērtības pakalpojumu un piegādes līguma gadījumā un mazāka par 
15% no sākotnējās līguma vērtības būvdarbu līguma gadījumā. 

Tomēr grozījumi nedrīkst mainīt līguma vispārējo raksturu. Ja tiek veikti vairāki secīgi grozījumi, vērtība 
tiek novērtēta, pamatojoties uz secīgo izmaiņu neto kumulatīvo vērtību. 

7.5. Līguma grozījumi tā darbības laikā tiek uzskatīti par būtiskiem 7.3. punkta apakšpunkta e) izpratnē, ja 
to rezultātā līgums būtiski atšķiras pēc rakstura no sākotnēji noslēgtā līguma. Jebkurā gadījumā, neskarot 
7.3. un 7.4. punktu, izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām, ja ir izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

(a) grozītie līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu 
atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma 
procedūrā; 

(b) ekonomiskais līdzsvars, ko paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā 
pretendenta interesēs; 

(c) grozījumi būtiski paplašina sākotnēji noslēgtā līguma priekšmetu; 

(d) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju citos 
gadījumos, nekā paredzēts 7.3. punkta d) apakšpunktā. 

7.7. Citiem līguma noteikumu grozījumiem, kas atšķiras no 7.3. un 7.4. punktā paredzētajiem grozījumiem, 
līguma izpildes laikā ir nepieciešama jauna iepirkuma procedūra saskaņā ar šo pielikumu II. 
 

8. PUBLICITĀTES ELEMENTI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀS 
 

8.1. Veicot iepirkuma procedūras un gatavojot vai saņemot projekta produktus, jāievēro šādi galvenie 
publicitātes nosacījumi: 

(a) visos iepirkuma paziņojumos, vēstulēs potenciālajiem pretendentiem, minimums – jānorāda 
Programmas nosaukums, projekta nosaukums, ES logo, Programmas logo un informācija par ES 
finansējumu angļu un valsts valodā; 

(b) uz visiem līgumiem/protokoliem, vērtēšanas ziņojumiem, minimums – jānorāda projekta 
nosaukums un numurs; ieteicams norādīt arī Programmas nosaukumu; 

(c) uz visiem rēķiniem jānorāda projekta identifikācijas numurs.  
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9. PĀRKĀPUMI IEPIRKUMU PROCEDŪRĀS 

 

9.1. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumu vai principu pārkāpšanas gadījumā attiecīgos 
izdevumus, kas saistīti ar līgumu, uzskata par pilnīgi vai daļēji neatbilstošiem (attiecas uz visiem atbalsta 
saņēmējiem).  

9.2. Neattiecināmo izdevumu summas noteikšana notiek saskaņā ar attiecīgajā valstī pieņemtajiem 
noteikumiem vai procedūrām. Ja attiecīgā dalībvalsts nav pieņēmusi nacionālos noteikumus vai 
procedūras par neattiecināmo izdevumu summas noteikšanu, ir piemērojamas Eiropas Komisijas 
Vadlīnijas par finanšu korekciju noteikšanu ES finansētajiem izdevumiem attiecībā uz publiskā iepirkuma 
noteikumu neievērošanu redakcijā, kura ir aktuāla uz pārkāpumu konstatēšanas dienu. 

 

10. PAKALPOJUMU, PIEGĀŽU UN BŪVDARBU IEPIRKUMU PROCEDŪRAS UN VĒRTĪBA  
 

1. tabula. Iepirkumu procedūru līgumcenu robežas un veidi3: 

PAKALPOJUMI ≥ EUR 300.000 
Starptautisks 
slēgts konkurss 

< EUR 300.000 bet > EUR 10.000 
Sarunu procedūra bez 
publicēšanas 

≤ EUR 10.000 
bet > EUR 3.000 
Vienīgais 
piedāvājums 

≤ EUR 
3.000 
Mutiskā 
procedūra 

PIEGĀDES ≥ EUR 300.000 
Starptautisks 
atklāts konkurss 

< EUR 300.000 bet 
≥ EUR 100.000 
Atklāts konkurss 
ar publicēšanu 
Programmas 
teritorijā 

< EUR 
100.000 bet 
> EUR 
10.000 
Sarunu 
procedūra 
bez 
publicēšanas 

≤ EUR 10.000 
bet > EUR 3.000 
Vienīgais 
piedāvājums 

≤ EUR 
3.000 
Mutiskā 
procedūra 

BŪVDARBI ≥ EUR 5.000.000 
Starptautisks 
atklāts konkurss 
/slēgts konkurss 

< EUR 5.000.000 
bet ≥ EUR 300.000 
Atklāts konkurss 
ar publicēšanu 
Programmas 
teritorijā 

< EUR 
300.000 bet 
> EUR 
10.000 
Sarunu 
procedūra 
bez 
publicēšanas 

≤ EUR 10.000 
bet > EUR 3.000 
Vienīgais 
piedāvājums 

≤ EUR 
3.000 
Mutiskā 
procedūra 

 

10.1. Iepirkumu veikšanai nedrīkst izmantot citus iepirkumu procedūru veidus, piem., elektronisko izsoli, 
izņemot tos, kas ir norādīti šājā tabulā. 

                                                 
3 Visos gadījumos, neskatoties uz sliekšņiem, var piemērot striktāko procedūru, piemēram, ja līguma summa ir EUR 
6000, var tikt piemērota sarunu procedūra bez publicēšanas vienīgā piedāvājuma procedūras vietā. 
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10.2. Gadījumā, ja iepirkums tiek organizēts nacionālajā valūtā, kas nav eiro, lai izvēlētos attiecīgo 
iepirkuma procedūru, ir jāpiemēro iepirkumu konkursa uzsākšanas mēneša InforEuro 
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) maiņas kurss. 

10.3. Nedrīkst mākslīgi sadalīt iepirkumus atsevišķās iepirkumu procedūrās, visa sadalītā iepirkuma 
(līguma) summa būs neattiecināmā. Ja iepirkumi (līgumi) tiek dalīti, veicot iepirkumus dažādos laikos, 
atbalsta saņēmējam jāpiemēro striktākā iepirkuma procedūra, kura būtu jāpiemēro, ja iepirkums netiktu 
dalīts (kopējā nesadalīta summa). 

10.4. Plānojot iepirkuma vērtību, katram atbalsta saņēmējam jāaprēķina visu līdzīgu iepirkumu, kas tiks 
veikti visa projekta īstenošanas laikā, līgumu summas. Iepirkuma vērtība jāaprēķina bez pievienotās 
vērtības nodokļa.  

10.5. Ja vienas iepirkuma procedūras ietvaros tiek iepirkti dažāda veida (atšķirīgi) priekšmeti, piemēram, 
galdi, grāmatas un transportlīdzekļi, ir rekomendēts organizēt vienu iepirkumu pa dažādām lotēm (daļām). 
Šajā gadījumā šāda iepirkuma kopējā vērtība tiek aprēķināta kā visu daļu kopējā summa4. 

10.6. Iepirkuma procedūras pakalpojuma līgumiem: 

(a) Pakalpojuma līgumi tiek noslēgti ar pakalpojuma sniedzēju. 

(b) Līgumslēgšanas tiesības pakalpojuma līgumiem, kuru vērtība ir EUR 300 000 vai vairāk, piešķir, 
izmantojot starptautiska slēgta konkursa procedūru pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par iepirkumu. 
Paziņojumu par iepirkumu publicē visos piemērotos medijos arī ārpus Programmas darbības teritorijas, 
norādot to kandidātu skaitu, kuri tiks aicināti iesniegt piedāvājumus – skaitā no četriem līdz astoņiem 
kandidātiem –, un nodrošinot patiesu konkurenci. 

(c) Līgumslēgšanas tiesības pakalpojuma līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par EUR 10 000 un mazāka par 
EUR 300 000, piešķir, izmantojot konkursu ar sarunu procedūru bez publicēšanas. Atbalsta saņēmējs 
apspriežas ar vismaz trijiem pakalpojuma sniedzējiem pēc savas izvēles un vienojas par līguma 
noteikumiem ar vienu vai vairākiem no tiem.  

(d) Pakalpojumiem, kuru vērtība ir EUR 10 000 vai mazāk, atbalsta saņēmējs var izdarīt pasūtījumus, 
pamatojoties uz vienu piedāvājumu. 

10.7. Iepirkuma procedūras piegādes līgumiem: 

(a) Piegādes līgumi tiek noslēgti ar piegādātāju un aptver iepirkšanu, nomu vai izpirkumnomu ar vai bez 
iespējas iegādāties preces (aprīkojumu, materiālus utt.). Publisks piegādes līgums var ietvert, kā nebūtisku 
daļu, izvietošanas un uzstādīšanas darbus. 

(b) Līgumslēgšanas tiesības piegādes līgumiem, kuru vērtība ir EUR 300 000 vai vairāk, piešķir, izmantojot 
starptautiska atklāta konkursa procedūru pēc tam, kad paziņojums par iepirkumu ir publicēts visos 
piemērotajos medijos arī ārpus Programmas darbības teritorijas.  

(c) Līgumslēgšanas tiesības piegādes līgumiem, kuru vērtība ir EUR 100 000 vai vairāk, bet mazāka par EUR 
300 000, piešķir, izmantojot atklāta konkursa procedūru pēc tam, kad paziņojums par iepirkumu ir 
publicēts Programmas darbības teritorijā. Visiem pretendentiem, kam ir tiesības piedalīties konkursā, 
nodrošina tādas pašas iespējas kā vietējiem uzņēmumiem. 

(d) Līgumslēgšanas tiesības piegādes līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par EUR 10 000, bet mazāka par EUR 
100 000, piešķir, izmantojot konkursu ar sarunu procedūru bez publicēšanas. Atbalsta saņēmējs 

                                                 
4 Piezīme: Ja iepirkums kādai(-ām) lotei(-ēm) bija neveiksmīgs, tai(tām) ir jāorganizē jauna(-as) iepirkuma 
procedūra(-as). Tikmēr veiksmīgai(-ām) lotei(-ēm) ir jāparaksta līgums(-i).  
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apspriežas ar vismaz trijiem piegādātājiem pēc savas izvēles un vienojas par līguma noteikumiem ar vienu 
vai vairākiem no tiem. 

(e) Piegādēm, kuru vērtība ir EUR 10 000 vai mazāk, atbalsta saņēmējs var izdarīt pasūtījumus, 
pamatojoties uz vienu piedāvājumu. 

10.8. Iepirkuma procedūras būvdarbu līgumiem: 

(a) Būvdarbu līgumi tiek noslēgti ar būvniecības vai inženiertehnisko uzņēmumu (darbuzņēmēju). "Darbs" 
ir būvdarbu vai inženiertehnisko darbu rezultāts kopumā, kas ir pietiekams, lai izpildītu ekonomisku vai 
tehnisku funkciju, piemēram, infrastruktūras objekts robežšķērsošanas punktā. 

(b) Līgumslēgšanas tiesības būvdarbu līgumiem, kuru vērtība ir EUR 5 000 000 vai vairāk, piešķir, 
izmantojot starptautiska atklāta konkursa procedūru vai, ņemot vērā konkrētu būvdarbu īpašās iezīmes, 
izmanojot slēgta konkursa procedūru pēc tam, kad paziņojums par iepirkumu ir publicēts visos 
piemērotajos medijos arī ārpus Programmas darbības teritorijas.  

(c) Līgumslēgšanas tiesības būvdarbu līgumiem, kuru vērtība ir EUR 300 000 vai vairāk, bet mazāka par 
EUR 5 000 000, piešķir, izmantojot atklāta konkursa procedūru pēc tam, kad paziņojums par iepirkumu ir 
publicēts Programmas darbības teritorijā. Visiem pretendentiem, kam ir tiesības piedalīties konkursā, 
nodrošina tādas pašas iespējas kā vietējiem uzņēmumiem.  

(d) Līgumslēgšanas tiesības būvdarbu līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par EUR 10 000, bet mazāka par 
EUR 300 000, piešķir, izmantojot konkursu ar sarunu procedūru bez publicēšanas. Atbalsta saņēmējs 
apspriežas ar vismaz trijiem līgumslēdzējiem pēc savas izvēles un vienojas par līguma noteikumiem ar 
vienu vai vairākiem no tiem. 

(e) Būvdarbiem, kuru vērtība ir EUR 10 000 vai mazāk, atbalsta saņēmējs var izdarīt pasūtījumus, 
pamatojoties uz vienu piedāvājumu.  

 

11. LĪGUMU PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRU VEIDI 

 

11.1. STARPTAUTISKS SLĒGTS KONKURSS 

 

11.1.1. Paziņojums par iepirkumu tiek publicēts visos piemērotajos medijos arī ārpus Programmas 
darbības teritorijas (detalizēta informācija ir norādīta 11.7. sadaļā). 

11.1.2. Visi ieinteresētie uzņēmēji var iesniegt pieprasījumu dalībai konkursā. Bet tikai pretendenti, kuri 
atbilst atlases kritērijiem un kurus atbalsta saņēmējs ir uzaicinājis rakstiski, var iesniegt piedāvājumu. 

11.1.3. Minimālais līdzdalības pieprasījumu pieņemšanas termiņš ir 30 kalendārās dienas no dienas pēc 
līguma paziņojuma vai, ja uzaicinājumam uz konkursu tika izmantots iepriekšējas informācijas paziņojums, 
uzaicinājuma paust ieinteresētību nosūtīšanas. Atbalsta saņēmēji norāda piemērotu kandidātu skaitu, kuri 
tiks aicināti piedalīties procedūrā – skaitā no četriem līdz astoņiem kandidātiem. Tomēr, ja kandidātu 
skaits, kuri atbilst atlases kritērijiem, ir mazāks par minimālo skaitu, tad atbalsta saņēmēji var turpināt5 
procedūru, uzaicinot kandidātus, kuri atbilst minimālam spēju līmenim. Saistībā ar to pašu procedūru, 
atbalsta saņēmēji nedrīkst iekļaut uzņēmējus, kas nav iesnieguši dalības pieprasījumu, vai kandidātus, 
kuriem nav pieprasīto spēju. Piedāvājumu pieņemšanas minimālais termiņš ir 30 kalendārās dienas no 
dienas pēc uzaicinājuma uz konkursu nosūtīšanas. 

                                                 
5 Procedūras turpināšana nav obligāta. 
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11.1.4. Ja atbalsta saņēmēja pienācīgi pamatota steidzama situācija6 neļauj izpildīt termiņus, kas noteikti 
šajā 11.1. sadaļā, tad var mainīt: 

(a) dalības pieprasījumu pieņemšanas termiņu, kas nav mazāks par 15 kalendārajām dienām no 
dienas pēc līguma paziņojuma nosūtīšanas; 

(b) piedāvājumu pieņemšanas termiņu, kas nav mazāks par 10 kalendārajām dienām no dienas 
pēc uzaicinājuma uz konkursu nosūtīšanas. 

 

11.2. STARPTAUTISKS ATKLĀTS KONKURSS 

 

11.2.1. Paziņojums par iepirkumu tiek publicēts visos piemērotajos medijos arī ārpus Programmas 
darbības teritorijas (detalizēta informācija ir norādīta 11.7. sadaļā). 

11.2.2. Atklātos konkursos jebkurš ieinteresēts uzņēmējs var iesniegt piedāvājumu, atsaucoties uz 
konkursa uzaicinājumu. 

11.2.3. Piedāvājumu pieņemšanas minimālais termiņš ir 35 kalendārās dienas no dienas pēc līguma 
paziņojuma nosūtīšanas. 

11.2.4. Ja atbalsta saņēmēja pienācīgi pamatota steidzama situācija neļauj izpildīt termiņus, kas noteikti 
šajā 11.2. sadaļā, tad var mainīt pieņemšanas termiņu, kas nav mazāks par 15 kalendārajām dienām no 
dienas pēc līguma paziņojuma nosūtīšanas. 

 

11.3. ATKLĀTS KONKURSS AR PUBLICĒŠANU PROGRAMMAS DARBĪBAS TERITORIJĀ 

 

11.3.1. Atklātos konkursos jebkurš ieinteresēts uzņēmējs var iesniegt piedāvājumu, atsaucoties uz 
konkursa uzaicinājumu. 

11.3.2. Piedāvājumu pieņemšanas minimālais termiņš ir 7 darba dienas no dienas pēc līguma paziņojuma 
nosūtīšanas. 

11.3.3. Paziņojums par iepirkumu tiek publicēts visos piemērotajos medijos, bet to ir pieteikams publicēt 
tikai tās valsts Programmas darbības teritorijā, kurā tiek īstenots projekts – vismaz tā atbalsta saņēmēja,  
kas veic iepirkuma procedūru, valsts Programmas darbības teritorijā. 

 

11.4. SARUNU PROCEDŪRA BEZ PUBLICĒŠANAS 

 

11.4.1. Atbalsta saņēmējs pēc savas izvēles var vest pārrunas vismaz ar 3 pretendentiem un vienojas par 
līguma nosacījumiem ar vienu vai vairākiem no tiem. 

11.4.2. Potenciālajiem pretendentiem nosūtītajā rakstiskajā uzaicinājumā jānorāda galvenie līguma 
nosacījumi. 

 

                                                 
6 Iepirkuma procedūru vēlu sākumu nevar uzskatīt par steidzamu situāciju.  
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11.5. VIENĪGAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

11.5.1. Atbalsta saņēmējs pēc savas izvēles var vest pārrunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem un 
vienojas ar to par līguma nosacījumiem. 

11.5.2. Atbalsta saņēmējs var izlemt piemērot sarunu procedūru, pamatojoties uz vienu piedāvājumu 
gadījumos, kas minēti Deleģētās Regulas (ES) Nr. 1268/2012 266., 268. un 270. pantā, kuri ir uzskaitīti 
zemāk. 

 

Pakalpojumu līgumiem piemērojamie noteikumi 

11.5.3. Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem atbalsta saņēmēji var izmantot sarunu procedūru ar vienu 
piedāvājumu šādos gadījumos:  

(a) ja īpaši steidzamu iemeslu dēļ, kurus izraisījuši notikumi, ko atbalsta saņēmēji nav varējuši 
paredzēt un par ko tie nav atbildīgi, nevar ievērot termiņus procedūrām, kas paredzētas Finanšu 
regulas7 104. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā; 

(b) ja pakalpojumu sniegšana uzticēta publiskā sektora struktūrām, bezpeļņas iestādēm vai 
apvienībām un attiecas uz institucionāla rakstura darbībām vai paredzēti, lai sniegtu palīdzību 
cilvēkiem sociālajā jomā;  

(c) pakalpojumiem, ar kuriem turpina jau iesāktu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot 11.5.4. punktā 
paredzētos nosacījumus;  

(d) ja konkursa procedūra ir bijusi neveiksmīga, tas ir, ja nav saņemti kvalitatīvi un/vai finansiāli 
vērtīgi piedāvājumi – šādā gadījumā atbalsta saņēmējs pēc konkursa procedūras atcelšanas pēc 
savas izvēles var vest pārrunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem no to pretendentu vidus, kas 
piedalījās konkursa uzaicinājumā, ar noteikumu, ka līguma sākotnējie noteikumi netiek būtiski 
mainīti; 

(e) ja attiecīgais līgums noslēgts pēc konkursa un saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem tas 
jāpiešķir izraudzītajam kandidātam vai vienam vai vairākiem izraudzītajiem kandidātiem – šādā 
gadījumā visus izraudzītos kandidātus uzaicina piedalīties pārrunās; 

(f) ja tehnisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ekskluzīvu tiesību aizsardzību, līgumu 
var piešķirt vienīgi konkrētam pakalpojumu sniedzējam;  

(g) līgumiem, kuri pasludināti par slepeniem, vai līgumiem, kuru izpildei jāpiemēro īpaši drošības 
pasākumi, vai ja tas ir vajadzīgs Savienības vai atbalsta saņēmēja valsts būtisku interešu 
aizsardzībai; 

(h) ja jānoslēdz jauns līgums pēc esoša līguma pirmstermiņa izbeigšanas.  

Ša 11.5.3. punkta a) apakšpunkta vajadzībām darbības, kuras veic krīzes situācijās, kā noteikts Deleģētās 
Regulas (ES) Nr. 1268/2012 190. panta 2. punktā, uzskata par atbilstošām ārkārtējās steidzamības 

                                                 
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, EURATOM) Nr.966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes regulas (EK, Euratom) Nr.1605/2002 
atcelšanu. 
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gadījumiem8. Eiropas Savienības delegācijas kredītrīkotājs (turpmāk – deleģētais) attiecīgos gadījumos 
saskaņoti ar attiecīgiem citiem deleģētiem kredītrīkotājiem nosaka, ka ir ārkārtējas steidzamības situācija, 
un regulāri pārskata savu lēmumu attiecībā uz pareizas finanšu vadības principu.  

11.5.3. punkta b) apakšpunktā minētās institucionāla rakstura darbības ietver pakalpojumus, kas ir tieši 
saistīti ar publiskā sektora struktūru likumā noteikto uzdevumu.  

11.5.4. Pakalpojumi, ar kuriem turpina jau iesāktu pakalpojumu sniegšanu, kā noteikts 11.5.3. punkta c) 
apakšpunktā, ir šādi:  

(a) papildu pakalpojumi, uz kuriem neattiecas galvenais līgums, bet kas neparedzētu apstākļu dēļ 
kļuvuši nepieciešami līguma izpildei, ja papildu pakalpojumus nevar tehniski un saimnieciski 
nodalīt no galvenā līguma, neradot būtiskas neērtības līgumslēdzējai iestādei un papildu 
pakalpojumu kopsumma nepārsniedz 50 % no galvenā līguma vērtības; 

(b) papildu pakalpojumi, kurus veido atkārtoti līdzīgi pakalpojumi, kas uzticēti līgumslēdzējam, 
kurš sniedz pakalpojumus saskaņā ar pirmo līgumu, ja: 

(i) par pirmo pakalpojumu bijis publicēts līguma paziņojums un līguma paziņojumā, kas 
bija publicēts par pirmo pakalpojumu, ir skaidri noteikta iespēja izmantot pārrunu 
procedūru par jauniem pakalpojumiem šim projektam un paredzamās izmaksas; 

(ii) līguma pagarinājums ir par vērtību un uz termiņu, kas nepārsniedz sākotnējā līguma 
vērtību un termiņu. 

 

Piegādes līgumiem piemērojamie noteikumi 

11.5.5. Piešķirot piegādes līgumus, var izmantot sarunu procedūru ar vienu piedāvājumu šādos gadījumos: 

(a) ja īpaši steidzamu iemeslu dēļ, kurus izraisījuši notikumi, ko līgumslēdzējas iestādes nav 
varējušas paredzēt un par ko tās nav atbildīgas, nav iespējams ievērot termiņus procedūrām, kas 
paredzētas Finanšu regulas 111. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā;  

(b) ja tas pamatots ar piegādes īpatnībām, piemēram, ja līguma izpilde ekskluzīvi atvēlēta vienīgi 
patentu vai patentu izmantošanas licenču turētājiem;  

(c) papildu piegādēm, ko veic sākotnējais piegādātājs un kas paredzētas vai nu kā parasto rezerves 
daļu vai uzstādīto iekārtu daļējas aizstājējas, vai tās papildina esošās rezerves daļas vai uzstādītās 
iekārtas, ja piegādātāja maiņa atbalsta saņēmējam liktu iegādāties iekārtas ar atšķirīgiem 
tehniskiem parametriem, un tas radītu nesavietojamību vai nesamērīgas tehniskas grūtības 
darbībā un uzturēšanā;  

(d) ja konkursa procedūra bijusi neveiksmīga, tas ir, ja nav saņemti kvalitatīvi vai finansiāli vērtīgi 
piedāvājumi;  

(e) līgumiem, kuri pasludināti par slepeniem, vai līgumiem, kuru izpildei jāpiemēro īpaši drošības 
pasākumi, vai ja tas ir vajadzīgs Savienības vai atbalsta saņēmēja valsts būtisku interešu 
aizsardzībai;  

(f) līgumiem attiecībā uz noteiktajām piegādēm un pirkumiem preču tirgū; 

                                                 
8 Krīzes situācijas trešās valstīs ir tādas situācijas, kas rada tūlītējus vai nenovēršamus draudus un var pāraugt bruņotā 
konfliktā vai destabilizēt valsti. Krīzes situācijas ir arī tādas situācijas, kuru cēloņi var būt arī dabas katastrofas, cilvēku 
radītas krīzes, piemēram, karš un citi konflikti, vai ārkārtas apstākļi ar līdzīgām sekām, cita starpā saistībā ar klimata 
pārmaiņām, vides pasliktināšanos, grūtībām piekļūt enerģijai un dabas resursiem vai galēju nabadzību. 
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(g) līgumiem attiecībā uz pirkumiem ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem vai nu no piegādātāja, kas 
izbeidz savu uzņēmējdarbību, vai no bankrota administratoru vai likvidatoru puses, atbilstoši 
mierizlīgumam ar kreditoriem vai kādai līdzīgai procedūrai saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem;  

(h) ja jānoslēdz jauns līgums pēc esoša līguma pirmstermiņa izbeigšanas. 

Ša 11.5.5. punkta d) apakšpunktā minētajos gadījumos pēc konkursa procedūras atcelšanas atbalsta 
saņēmējs var vest pārrunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem, kurus tas izvēlas no tiem, kas 
piedalījušies konkursa uzaicinājumā, ar nosacījumu, ka sākotnējā līguma noteikumi nav būtiski mainīti.  

11.5.6. 11.5.5. punkta a) apakšpunkta vajadzībām darbības, kuras veic krīzes situācijās, kā noteikts 
Deleģētās Regulas (ES) Nr. 1268/2012 190. panta 2. punktā, uzskata par atbilstošām ārkārtējās 
steidzamības gadījumiem. Deleģētais kredītrīkotājs attiecīgos gadījumos saskaņoti ar attiecīgiem citiem 
deleģētiem kredītrīkotājiem nosaka, ka ir ārkārtējas steidzamības situācija, un regulāri pārskata savu 
lēmumu attiecībā uz pareizas finanšu vadības principu. 
 

Būvdarbu līgumiem piemērojamie noteikumi 

11.5.7. Piešķirot būvdarbu līgumus var izmantot sarunu procedūru ar vienu piedāvājumu šādos gadījumos:  

(a) ja īpaši steidzamu iemeslu dēļ, kurus izraisījuši notikumi, ko līgumslēdzējas iestādes nav 
varējušas paredzēt un par ko tās nav atbildīgas, nav iespējams ievērot termiņus procedūrām, kas 
paredzētas Finanšu regulas 111. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā;  

(b) papildu būvdarbiem, kas nav ietverti sākotnēji noslēgtajā līgumā, bet neparedzētu apstākļu dēļ 
kļuvuši nepieciešami tajā paredzēto būvdarbu izpildei, ievērojot 11.5.8. punktā paredzētos 
nosacījumus;  

(c) ja konkursa procedūra bijusi neveiksmīga, tas ir, ja nav saņemti kvalitatīvi vai finansiāli vērtīgi 
piedāvājumi;  

(d) līgumiem, kuri pasludināti par slepeniem, vai līgumiem, kuru izpildei jāpiemēro īpaši drošības 
pasākumi, vai ja tas ir vajadzīgs Savienības vai saņēmējvalsts būtisku interešu aizsardzībai;  

(e) ja jānoslēdz jauns līgums pēc esoša līguma pirmstermiņa izbeigšanas.  

Ša 11.5.7. punkta a) apakšpunkta vajadzībām darbības, kuras veic krīzes situācijās, kā noteikts Deleģētās 
Regulas (ES) Nr. 1268/2012 190. panta 2. punktā, uzskata par atbilstošām ārkārtējās steidzamības 
gadījumiem. Deleģētais kredītrīkotājs attiecīgos gadījumos saskaņoti ar attiecīgiem citiem deleģētiem 
kredītrīkotājiem nosaka, ka ir ārkārtējas steidzamības situācija, un regulāri pārskata savu lēmumu attiecībā 
uz pareizas finanšu vadības principu.  

11.5.7. punkta c) apakšpunktā minētajos gadījumos pēc konkursa procedūras atcelšanas atbalsta 
saņēmējs var vest pārrunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem, kurus tas izvēlas no tiem, kas 
piedalījušies konkursa uzaicinājumā, ar nosacījumu, ka sākotnējā līguma noteikumi nav būtiski mainīti.  

11.5.8. Papildu būvdarbus, kas minēti 11.5.7. punkta b) apakšpunktā, piešķir darbuzņēmējam, kas jau veic 
būvdarbus: 

(a) ja šādus būvdarbus nevar tehniski vai saimnieciski nošķirt no galvenā līguma, neradot būtiskas 
neērtības līgumslēdzējai iestādei;  

(b) ja šādi būvdarbi, kaut arī ir nošķirami no galvenā līguma izpildes, noteikti ir vajadzīgi tā izpildes 
pabeigšanai;  
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(c) ja par papildu būvdarbiem piešķirto līgumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no galvenā līguma 
vērtības. 

 

11.6. MUTISKĀ PROCEDŪRA 

 

11.6.1. Atbalsta saņēmējs pēc savas izvēles var vest pārrunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem un 
vienojas ar to par līguma nosacījumiem mutiski (iepirkuma dokumentācija nav nepieciešama): pa tālruni, 
e-pastu, internetā utt. 

11.6.2. Neskatoties uz to, ka iepirkuma dokumenti rakstiski nav jāsagatavo, atbalsta saņēmējam ir 
jāaizpilda iepirkuma pārbaudes lapa (Programmas izveidots šī pielikuma II pielikums I). 

 

11.7. PAZIŅOJUMS PAR STARPTAUTISKU IEPIRKUMA PROCEDŪRU 

 

11.7.2. Paziņojums par starptautisku iepirkuma procedūru ir jāpublicē, kad tiek veiktas starptautiska 
atklāta konkursa un starptautiska slēgta konkursa procedūras. 

11.7.3. Paziņojums par iepirkumu tiek publicēts visos piemērotajos medijos un noteikti atbalsta saņēmēja 
tīmekļa vietnē, starptautiskajā presē un tās valsts nacionālajā presē, kurā tiek īstenots projekts, vai citos 
specializētajos periodiskajos izdevumos. Mediju piemērs starptautiskajai publikācijai ir Tenders Electronic 
Daily (TED) - "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikuma" tiešsaistes versija, kas veltīta Eiropas 
publiskajiem iepirkumiem: http://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do. 

11.7.4. Saite uz paziņojumu par starptautisku iepirkumu jānosūta ATS projektu vadītājam un publikācija 
jāiesniedz kopā ar progresa/gala atskaiti. 

 
 

 
 

  

http://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do
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pielikums I “Iepirkuma pārbaudes lapa”  
 
 

IEPIRKUMA PĀRBAUDES LAPA 
 

____   ______________  20___  
                                                                   (diena)          (mēnesis)         (gads) 
 
Pretendenti: 

 

Nr. Pretendenta 
nosaukums  

Pretendenta organizācijas 
kontaktpersona (amats, vārds, 
uzvārds, tālruņa Nr.) 

Piedāvājuma 
iesniegšanas 
datums 

Piedāvājuma cena / 
galvenais raksturojums 

     

     

     

 
 

Pretendents, kurš 
tika paziņots par 
uzvarētāju un šāda 
lēmuma iemesli 

 

 
 
Iepirkuma procedūru ir veicis un iepirkuma sertifikātu ir aizpildījis:  
 
...................................................         ....................................................          ...............................................  
                    (amats)         (vārds, uzvārds)                                (paraksts, datums)  

Iepirkuma nosaukums, iepirkuma priekšmeta īss apraksts: 

Līguma piešķiršanas kritēriji (viszemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums):  

Uzaicinājuma, kas nosūtīts pretendentiem ar lūgumu piedalīties iepirkumā, datums: 

Iepirkuma procedūras veids: 
         rakstiskā                                                       mutiskā 

Izvēlētās procedūras pamatojums (atsauce uz pielikuma II „Vispārējie iepirkumu noteikumi“ punktu 
un uz Iepirkuma plāna līnijas numuru):  


