
Publisko iepirkumu likumu 8.2 panta iepirkuma norise 
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Projekta «Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas 
centra darbībai» (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros 



Publisko iepirkumu likuma principi 

 iepirkuma procedūras atklātums 

 

piegādātāju brīva konkurence, kā arī vienlīdzīga un 
taisnīga attieksmi pret tiem 

 

 valsts un pašvaldību līdzekļu efektīva izmantošana 
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Līgumcenu sliekšņi 

 
 No 4000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi) 

 

 No 14 000 – 170 000 euro (būvdarbi) 
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PIL 8.2 iepirkumu piemērošana 



PIL 8.2 iepirkumu piemērošana 

Iepirkuma komisija 

 
 Vismaz 3 (trīs)  iepirkuma komisijas locekļi 

 

 Var pieaicināt ekspertus 
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PIL 8.2 iepirkumu piemērošana 

Piedāvājuma izvēles kritērijs 

 

 No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem visizdevīgākais 
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PIL 8.2 iepirkumu piemērošana 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un prasības pretendentiem 

 
 Min. 10 dienas no dienas, kad publicēts paziņojums par plānoto līgumu 

(izņemot, ja 8.2 sešpadsmitā daļa) 

 

 Prasības pretendentiem (atlases prasības, tehniskā specifikācija) 
jāpublicē mājaslapā nevēlāk, kā dienā, kad publicēts paziņojums par 
plānoto līgumu 
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PIL 8.2 iepirkumu piemērošana 

Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

 
 Pasludināta maksātnespēja, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā 

darbība 

 

 Ir nodokļu parādi virs 150 euro 
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PIL 8.2 iepirkumu piemērošana 

Lēmums par uzvarētāju 

 
 Noraidīto pretendentu noraidīšanas iemesli, piedāvātās cenas un 

uzvarējušā pretendenta priekšrocības 

 

 3 (trīs) darba dienu laikā jāinformē pretendenti par rezultātiem un 
lēmums jāpublicē mājaslapā 
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PIL 8.2 iepirkumu piemērošana 

Līguma slēgšana, publikācija IUB un pasūtītāja mājaslapā 

 
 Līgumu var slēgt uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas 

 

 Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu publicē IUB mājaslapā 5 
(piecu) darbadienu laikā pēc līguma noslēgšanas 

 

 Uzreiz pēc līguma spēkā stāšanās tas jāpublicē pasūtītāja mājaslapā 
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PIL 8.2 iepirkumu piemērošana 

Pieņemto lēmumu pārsūdzēšana 

 
 Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tikai 

Administratīvajā rajona tiesā. Birojs sūdzības par PIL 8.2 panta 
iepirkumiem nepieņem 
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Paldies par uzmanību!  
Jautājumi? 

Oskars Putāns 

Metodoloğijas departamenta direktora vietnieks 

Tālr. (+371) 66047599 

E-pasts: oskars.putans@iub.gov.lv 
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