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1. Prasība atsevišķi apliecināt katru dokumenta 

kopiju un tulkojumu 

1) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta septīto 

daļu, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai 

piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu 

un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja 

viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

 

2) Tas pats attiecas arī uz pieteikumu vai piedāvājumu 

elektronisku iesniegšanu. 
 



2. Prasība iesniegt notariāli apliecinātas kopijas 

1) Iepirkuma dokumentācijā nedrīkst iekļaut prasību iesniegt 

dažādu dokumentu notariāli apliecinātas kopijas. 

 

2) Gan PIL, gan Dokumentu juridiskā spēka likums nosaka, 

persona, kura ir dokumenta atvasinājuma saņēmējs (pasūtītājs), 

var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls. 



3. Apakšuzņēmēju piesaistīšana 

1) Pasūtītājs nedrīkst ierobežot iepirkuma pretendentu tiesības 

piesaistīt apakšuzņēmējus: 
- Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai piedāvājumā norāda visus 

apakšuzņēmējus, kuriem nodos izpildei kādas līguma daļas; 

- Pakalpojumu un būvdarbu līgumu gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai 

tiek norādīti visi apakšuzņēmēji, kuriem tiks nodoti <20% kopējā 

līguma apjoma, kā arī tiem nododamo līguma daļu, kā arī tos 

apakšuzņēmējus, uz kuriem pretendents balstās, lai pierādītu savas 

kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām. 

 

2) Pasūtītājs pārbauda visus tos pašus izslēgšanas noteikumus (PIL 

39.1 pants) apakšuzņēmējiem, kuriem tiks nodoti <20% kopējās 

līguma vērtības. 



5. Neatbilstoša CPV koda norādīšana 

Norādot neatbilstošu CPV kodu, nav nodrošināts viens no PIL 

noteiktajiem mērķiem - nodrošināt iepirkuma procedūras 

atklātumu, jo nepareizi norādītā CPV koda dēļ attiecīgie 

piegādātāji neuzzina iepirkuma patieso saturu un līdz ar to arī 

neiesniedz savus piedāvājumus iepirkuma procedūrā, kā 

rezultātā netiek nodrošināta arī efektīva konkurence iepirkuma 

priekšmetam atbilstošajā tirgū.  



6. Iepirkuma dokumentācijas savlaicīga 

neievietošana pasūtītāja mājaslapā 

PIL 30.panta pirmā daļa nosaka, ka pasūtītājs nodrošina brīvu 

un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 

dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem 

dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, 

sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. 

Tas nozīmē, tiklīdz IUB savā mājas lapā ir publicējis 

paziņojumu, pasūtītājam nekavējoties informācija par 

iepirkumu ir jāievieto savā mājaslapā. 



7. Iepirkumu grozīšana  precizēšana 

1) Pasūtītājs, sniedzot piegādātājiem tādu papildu informāciju, kas 

pēc būtības groza iepirkuma procedūras dokumentācijas saturu, 

nereti šo informāciju uzskata (vai nodēvē) par precizējumiem un 

nepublicē paziņojumu par grozījumiem Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā.  

 

2) Pasūtītāja sniegtā papildu informācija ir uzskatāma par 

precizējumiem vienīgi tādā gadījumā, ja tai pēc būtības ir tikai 

precizējošs raksturs (piemēram, ja pasūtītājs, atbildot uz 

pretendenta uzdoto jautājumu, izskaidro kādu iepirkuma 

dokumentācijā noteikto prasību, nemainot tās saturu pēc būtības, 

vai izlabo tehniska rakstura kļūdu u.tml.) 

 

 

 



8. Obligāta objekta apskate pasūtītāja noteiktos 

laikos 
  

1) Lai piegādātāji varētu precīzi izprast objekta raksturu, pasūtītāji 

nolikumos bieži iekļauj prasību par to, ka pretendentiem obligāti ir 

jāapskata būvdarbu vieta. Tomēr nereti no nolikumiem izriet, ka būvdarbu 

vietas apskate noteikta visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi 

vienā konkrētā datumā un noteiktā laikā, un citos laikos vietas apskate 

iepirkuma norises laikā nav pieļaujama. 

2) Lai nepamatoti neierobežotu tādu pretendentu tiesības piedalīties 

iepirkuma procedūrā, kuri pasūtītāja noteiktajā datumā vai vairākos 

noteiktajos datumos dažādu iemeslu dēļ nevar veikt objekta apskati, 

pasūtītājam ir jānodrošina objekta apskate arī citos laikos pēc ieinteresēto 

piegādātāju pieprasījuma. 

3) Kā arī ieteikums lielajās procedūrās, nesaīsināt piedāvājuma 

iesniegšanas termiņu par 5 dienām, jo PIL 29.panta divpadsmitā daļa 

paredz «pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai 

piegādātājiem būtu iespēja uzzināt visu informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājumu sagatavošanai». 



9.Termiņu neatbilstība 

1) PIL 42.panta otrās daļas 1. un 2.punkts nosaka - piegādātājs savas 

tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, piegādes vai  

pakalpojumu raksturam, kvantitātei un svarīguma pakāpei var 

apliecināt, iesniedzot informāciju par veiktajiem būvdarbiem par 

iepriekšējo piecu gadu periodu, savukārt informāciju par veiktajām 

piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem – par iepriekšējo triju 

gadu periodu. 

2) Bieži nolikumos ir noteikti jau konkrēti gadi, piem., pakalpojumu 

līguma gadījumā (piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 

marts) noteikts, ka pieredze apliecināma par iepriekšējiem 3 gadiem  – 

2012., 2013. un 2014.gadu – nepieminot, ka pieredzi var apliecināt 

arī par 2015.gadu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
 



10. Piedāvājuma noraidīšana 

noformējuma prasību neizpildes dēļ 

 
Lemjot par neatbilstoši noformētu piedāvājumu noraidīšanu, 

pasūtītājam jāvērtē šādas noraidīšanas samērīgums. Tā, 

piemēram, gadījumā, ja par piedāvājuma noformējuma trūkumu 

tiek uzskatīta neatbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta 

dokumenta kopija, Publisko iepirkumu likuma 37.panta piektā 

daļa paredz tiesības pasūtītājam pieprasīt, lai pretendents uzrāda 

dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.  



11. Atbilstoši izvirzītajām kvalifikācijas prasībām 

nav noteikti iesniedzamie dokumenti 

 
Nereti iepirkuma dokumentācijā atbilstoši noteiktajām 

prasībām attiecībā uz pretendentam/tā speciālistiem 

nepieciešamo kvalifikāciju nav noteikta iesniedzamā 

informācija (dokumenti) šīs kvalifikācijas apliecināšanai. 

Pasūtītājam, lai tas varētu gūt objektīvu pārliecību par prasītās 

kvalifikācijas esamību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām ir 

jāpieprasa atbilstošu dokumentu iesniegšana (piemēram, 

sertifikāts, CV). Vislabāk ir veidot tabulu, kur viens otram 

pretī ir izvirzītās prasības un iesniedzamie dokumenti. 
 



12. Procedūru posmu dokumentēšana 

1) Iepirkumu procedūras protokolos detalizētāk jāatspoguļo 

iepirkuma procesa norisi, iekļaujot visu informāciju, kas 

liecina par piedāvājumu pilnīgu un atbilstošu izvērtēšanu, 

sevišķi gadījumos, kad no pretendenta iesniegtā piedāvājuma 

nav viennozīmīgi un nepārprotami konstatējama tā atbilstība 

iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām. 

2) Jāprotokolē ir visi iepirkuma posmi. 



 

 

 

Paldies par uzmanību! 


