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Publisko iepirkumu likums kā iespēja 



Ko mēs patiesībā 
gribam nopirkt? 

 

Tas, kurš nepareizi sapogājis pirmo 
pogu, arī pārējās nespēs sapogāt kā 
nākas. 

J.V.Gēte, vācu rakstnieks 
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Konsultēšanās ar tirgus 
dalībniekiem 

• Atklāti izziņota sanāksme, kurā var 
pārrunāt: 

- Kā plānot iepirkumus, kādu risinājumu, 
izvēlēties? 

- Kādu iepirkuma procedūru piemērot? 

- Ieteikumi atlases un piedāvājumu izvēles 
kritērijiem, tehniskās specifikācijas prasībām, 
līguma izpildes nosacījumiem 
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Metu konkurss + sarunu 
procedūra 

• Iegūta labākā ideja, kā apmierināt pasūtītāja 
vajadzību 

• Tirgus dalībnieki nav ierobežoti ideju 
piedāvājumā 

• Profesionāla žūrija veic ideju izvērtējumu 

• Nodrošināta labākās idejas autortiesību 
aizsardzība 
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Ekonomiski efektīvs 
iepirkums! 

• Ekonomika – apmierināt bezgalīgas 
vajadzības ar ierobežotu resursu 
palīdzību. 

L. Pīters, amerikāņu rakstnieks 
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Ekonomiski efektīvs 
iepirkums! 

• Konkursa procedūra ar sarunām vai konkursa dialogs  - 
divu pušu sarunas. Par ko? 
– Kā pielāgot tirgū esošus risinājumus?  

– Kā apmierināt pasūtītāja vajadzības, kuras tas nespēj precīzi 
definēt? 

– Kā apmierināt pasūtītāja vajadzības ekonomiski visizdevīgākajā 
veidā? 

• Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

• Piedāvājumu varianti 

• Ilgtermiņa sadarbība 
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Konkursa procedūra ar 
sarunām 

• Iespēja samazināt uz sarunām uzaicināmo 
kandidātu skaitu 

• Sākotnējie piedāvājumi, kurus attīsta un detalizē 
sarunu gaitā 

• Iespēja samazināt apspriežamo piedāvājumu 
skaitu 

• Abas puses meklē labāko risinājumu nosprausto 
robežu ietvaros (nemainīgas minimālās prasības 
un piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji) 
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Konkursa dialogs 

• Kvalificētu piegādātāju atlase 

• Kompetents dialogs labākā risinājuma 
meklēšanai 

• Apspriežamo risinājumu skaita samazināšana 

• Sarežģīta piedāvājumu vērtēšanas shēma 

 

• Nepieciešama ļoti kompetenta iepirkuma 
komisija ! 
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Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums 

Galvenais uzdevums: 

objektīvi 

izmērāmi  

pārbaudāmi 

vērtēšanas kritēriji  

 

Nav izpildāms bez nozaru pārstāvju iesaistīšanās! 

Vai nu jūs esat daļa no risinājuma vai arī daļa 
no problēmas. 

V. Gžegorčiks, poļu aforismu autors 
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Piedāvājumu varianti 
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Ilgtermiņa sadarbība 

• Vispārīgā vienošanās un dinamiskā iepirkumu sistēma 

 

• Ļauj samazināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamos 
resursus 

• Ļauj piegādātājam plānot biznesu ilgākā termiņā 

• Vienlaikus – ļauj izmantot mainīgā tirgus piedāvātās iespējas 
(tehnisko attīstību, cenu izmaiņas) 

 

• Bet  - var noslēgt piekļuvi kādam tirgus segmentam uz ilgāku 
laiku, ļaujot izmantot to tikai vienam piegādātājam. 
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Konkurences līmenis 
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Vispārīgā 
vienošanās ar 

vienu 
piegādātāju 

Dinamiskā 
iepirkumu 

sistēma 

Vispārīgā vienošanās 
ar vairākiem 

piegādātājiem un 
atkārtotu konkurenci 



Vispārīgā vienošanās  

Vienošanās starp vienu vai vairākiem 
pasūtītājiem un vienu vai vairākiem 
piegādātājiem (vienošanās dalībnieki 
nemainās vienošanās darbības laikā) 

par noteiktā laikposmā noslēdzamo līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumiem, 

jo īpaši par cenu un, ja nepieciešams, par 
paredzēto apjomu. 
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Dinamiskā iepirkumu 
sistēma 

• „Atvērtā vispārīgā vienošanās”  

• Būtiskākās atšķirības no VV: 
– Visā sistēmas darbības laikā var pieteikties jauni 

piegādātāji 

– Tiek veidota slēgta konkursa rezultātā – atlasītie 
kandidāti tiek iekļauti sistēmā 

– Pilnībā elektronizēts process 

– Nav noteikts maksimālais sistēmas darbības termiņš 

– Izmantojams tikai bieži izmantojamiem un tirgū plaši 
pieejamiem pirkumiem 
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Publisko iepirkumu 
attīstības stratēģiskie 
virzieni 

• Stratēģiskie iepirkumi: 

– Zaļais publiskais iepirkums 

– Sociāli atbildīgs iepirkums 

– Inovatīvi kritēriji 

• Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

• Pilnībā elektroniska saziņa 

• E-rēķini 
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Zaļais publiskais iepirkums 

 

Aprites cikla izmaksas 
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Sociālie kritēriji 

Priviliģētie līgumi 

Nozaru ģenerālvienošanās 

Vērtēšanas kritēriji vai līguma izpildes 
nosacījumi 

Izslēgšana kā nepamatoti lētu 
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Inovācija – ko mēs ar to 
saprotam? 
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• jauna vai būtiski uzlabota produkta, 
pakalpojuma vai procesa (ražošanas, 
būvniecības u.c.) 

• jaunas tirdzniecības metodes 
• jaunas organizatoriskas metodes  

ieviešana uzņēmējdarbībā, darbvietu 
organizēšanā vai ārējās attiecībās  

• lai palīdzētu atrisināt sabiedrības 
problēmas  

• vai atbalstītu Eiropa 2020 stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei 



Inovāciju veicināšanas 
instrumenti 
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Elektroniskā saziņa 

 

Elektroniska pieteikumu un piedāvājumu 
iesniegšana 

Elektroniskais katalogs 

Elektroniskā izsole 
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Kompetents iepirkuma 
veicējs 

• EK dokuments  

Par  iepirkuma veicēju profesionalizāciju 
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Publiskie iepirkumi – darbs 
drosmīgajiem un radošajiem! 

 

Mēs varam vēl  

efektīvāk  un gudrāk! 
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Vairāk par publiskajiem iepirkumiem: www.iub.gov.lv 

Paldies par uzmanību! 
 
 
Veiksmi un izcilus rezultātus  
jaunajā 2018.gadā! 
 


