
Konkursa dialoga procedūras 
piemērošanas praktiskie aspekti 

 

Lektore: Ināra Solosteja, VID  
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UZDEVUMS 
 

 

2016.gadā VID uzdevums, veicot iepirkumu, ERAF darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros nodrošināt 

jaunas informācijas sistēmas - Maksājumu administrēšanas 
informācijas sistēmas (MAIS) izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu 
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http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN94PM39nYAhWDGCwKHfw3BxcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fiamunfinished.com%2Fknow-a-smarter-method%2F&psig=AOvVaw1iAdaBKkZF3pbXNuUjhVRb&ust=1516098077031608
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Jaunas, uz mūsdienīgām tehnoloģijām balstītas 
informācijas sistēmas izstrāde, kas: 

modernizētu VID nodokļu administrēšanas procesu; 

mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem; 

nodrošinātu pāreju no naudas plūsmas uz uzkrājuma 
principu nodokļu uzskaitē; 

aizstātu VID izmantotās 1996.gadā izstrādātās 
informācijas sistēmas. 

 
Iepirkuma mērķis 



Iepirkuma plānošana: 
 
 iepirkuma līgumcena; 
 
 iepirkuma procedūra; 
  
 iepirkuma veikšanas termiņš; 
  
 līguma noslēgšanas termiņš. 
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Kā sasniegt mērķi?! 

Šāda IS 

Latvijā nav 

veidota 

Iepirkuma 

priekšmets ir 

sevišķi 

sarežģīts 

Objektīvi nav 

iespējams 

izstrādāt 

tehnisko 

specifikāciju 

Nepieciešami 

inovatīvi 

risinājumi 

Konkursa dialogs 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiozNeWtcvYAhXLa5oKHcS5DPQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftalkfreely.com%2Fcategory%2Femployee-ideas%2Fpage%2F3%2F&psig=AOvVaw39ZRyOOi0jnR7AgIFKjThz&ust=1515605654506287


6 

Konkursa dialogs Konkursa dialogs 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.retrochristianity.org%2F2011%2F08%2F11%2Fchurch-membership-as-a-covenant-commitment%2F&psig=AOvVaw0iiPppXQ0kDz4Xj9DdNGRn&ust=1515608047937032


 
Normatīvais regulējums 
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Publisko iepirkumu likums (PIL) 

MK 2016.gada 20.septemba instrukcija Nr.3 «Ārvalstu finanšu 
instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas 
instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs» 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. 
gada 26.februāris) par publisko iepirkumu 

Eiropas Savienības Tiesas 2015.gada 26.marta spriedums lietā C-
601/13 – pieļauta personāla, kam uzticēta līguma izpilde, 
pieredzes un kvalifikācijas izmantošana piešķiršanas kritērijos 
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Regulējums PIL un Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumos Nr.107 

PIL (redakcija 29.03.2016. 

– 19.05.2016.) 

PIL, Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 107 

• piemēro, ja iepirkuma līgums ir 

uzskatāms par sevišķi sarežģītu 

(nav iespējams sagatavot 

atbilstošas tehniskās 

specifikācijas vai nav objektīvi 

iespējams noteikt projekta 

juridisko vai finansiālo 

risinājumu). 

 

 

• piemēro, ja: 

- tirgū pieejamie risinājumi nav 

izmantojami bez pielāgošanas; 

- pakalpojums ietver projektēšanu 

vai inovatīvus risinājumus; 

- izpildītāju nevar izvēlēties bez 

iepriekšējām sarunām īpašu 

apstākļu dēļ - iepirkuma 

raksturs, sarežģītība, juridiskā un 

finansiālā struktūra; 

- pasūtītājs nevar pietiekami 

precīzi sagatavot tehniskās 

specifikācijas 
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PIL (redakcija 29.03.2016. 

– 19.05.2016.) 

PIL, Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 107 

• pieteikumu iesniegšanas termiņš: 

ne īsāks par 37 dienām virssliekšņa 

iepirkumiem 

ne īsāks par 25 dienām zemsliekšņa 

iepirkumiem 

• piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš – pasūtītājs vienojas ar 

visiem kandidātiem par 

piedāvājumu iesniegšanas 

termiņu, bet, ja nevar vienoties, 

to nosaka ne īsāku par 30 

dienām. 

 

• pieteikumu iesniegšanas termiņš: 

ne īsāks par 30 dienām virssliekšņa 

iepirkumiem 

ne īsāks par 20 dienām zemsliekšņa 

iepirkumiem 

 • piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš – nav noteikts 
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PIL (redakcija 29.03.2016. 

– 19.05.2016.) 

PIL, Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 107 

• kandidātu atlases nolikums, ietver: 

- priekšmeta aprakstu; 

- izslēgšanas gadījumus; 

- prasības pieredzei, finansiālajam 

stāvoklim, tehniskajām un 

profesionālajām spējām; 

- dialoga norises paredzamo laika 

grafiku; 

- piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus; 

- pasūtītāja vajadzības un minimālās 

prasības piedāvājumiem. 

 

 

• kandidātu atlases nolikums – nav 

regulēts 
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PIL (redakcija 29.03.2016. 

– 19.05.2016.) 

PIL, Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 107 

• uzaicinājums piedalīties dialogā, 

ietver: 

- iepirkuma apjomu, tehniskās 

specifikācijas; 

- informāciju par konkursa dialoga 

uzsākšanas laiku un vietu; 

- piedāvājumu izvērtēšanas 

kritērijus; 

 

 

• uzaicinājums piedalīties dialogā, 

ietver: 

- informāciju par pasūtītāja 

vajadzībām; 

- informāciju par dialoga uzsākšanas 

vietu, laiku un par sarunās 

apspriežamajiem jautājumiem; 

- piedāvājumu izvērtēšanas 

kritērijus; 
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PIL (redakcija 29.03.2016. 

– 19.05.2016.) 

PIL, Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 107 

• dialoga norise – detalizēta 

apraksta nav. Dialogu turpina līdz 

brīdim, kad ir izstrādāts tāds 

risinājums vai risinājumi, kas 

atbilst pasūtītāja vajadzībām. 

 

• dialoga norise – detalizēta apraksta 

nav. Dialogu turpina tik ilgi, līdz 

tiek noteikts risinājums vai 

risinājumi, kas apmierina 

pasūtītāja vajadzības. 
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PIL (redakcija 29.03.2016. 

– 19.05.2016.) 

PIL, Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 107 

• uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, 

ietver: 

- vērtēšanas kritērijus; 

- līguma projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• uzaicinājums iesniegt galīgo 

piedāvājumu, ietver: 

- informāciju par izslēgšanas 

gadījumiem, kas pārbaudāmi pēc 

piedāvājumu iesniegšanas; 

- galīgo piedāvājumu izvērtēšanas 

kritērijus; 

- minimālās prasības piedāvājumiem 

atbilstoši dialoga laikā noteiktajam 

risinājumam vai risinājumiem; 

- līguma projektu. 



Konkursa dialoga procedūras 
posmi 

1
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Kandidātu atlases nolikumā tika iekļauts: 

 iepirkuma priekšmeta apraksts pasūtītāja biznesa vajadzību līmenī; 

 kandidātu atlases nosacījumi; 

 kandidātu izslēgšanas nosacījumi; 

 pievienots vērtēšanas kritēriju apraksts, dialogu norises kārtība, 
līguma projekts.  

Līdz pieteikumu iesniegšanai: 

 ieinteresēto piegādātāju jautājumi/komisijas atbildes; 
 veikti grozījumi nolikumā. 

Kandidātu atlase 

IUB veic iepirkuma atlases nolikuma izvērtēšanu 
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Pieteikumu vērtēšana: 

 lai pārbaudītu izslēgšanas noteikumus, jāiegūst informācija no 
ārvalstu institūcijām; 

 attiecīgās ārvalstu institūcijas nepieciešamos dokumentus 
neizsniedz; 

 jāpieprasa kandidāta zvērests. 

Lēmums par kandidātu atlases rezultātiem 

Atlasīti 2 kandidāti 

Kandidātu atlase 
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Dialogi ar atlasītajiem kandidātiem 
un tehniskās specifikācijas izstrāde 

6 dialogu sesijas, kuru laikā kandidāti sniedz redzējumu 
un priekšlikumus par tehnisko specifikāciju un līguma 
projektu, saņem skaidrojumus no iepirkuma komisijas; 

Vienlīdzīga attieksme pret abiem kandidātiem 
(termiņi, informācija);  

Izvērtējot saņemto informāciju, komisija sagatavo 
konkursa dialoga tehnisko specifikāciju un 
uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu; 

Dialogos vienojas par piedāvājumu iesniegšanas 
termiņu – 40 dienas. 
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Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus  

Uzaicinājums ietver: 

 tehnisko specifikāciju; 

 saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas 
kritērijus; 

 finanšu piedāvājuma formu; 

 līguma projektu. 

Līdz pretendentu piedāvājumu iesniegšanai: 

 tiek saņemti jautājumi/komisija sniedz atbildes 

IUB veic uzaicinājuma izvērtēšanu 
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Problēma 

PIL nav regulēta pasūtītāja rīcība šādā gadījumā! 

VID iepirkuma turpināšana ir svarīga ERAF 
projekta realizācijai 

Viens no diviem 
kandidātiem 
atsauc savu 

dalību iepirkumā! 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6pvKk8dnYAhVNKywKHXQIBmYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2FMelancholicINFJ%2F3d-human-character-designs%2F&psig=AOvVaw2FhJq_8Ex98zX3ILKgdtWF&ust=1516097663345312
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Problēmas risināšana 

Konsultēšanās ar 
Iepirkumu 

uzraudzības biroju  
(IUB) 

Konsultēšanās ar 
Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru  
(CFLA) 

Vai pieļaujama konkursa dialoga turpināšana un viena 
piedāvājuma pieņemšana un vērtēšana?   

Ja konkursa dialogu var turpināt, kādā veidā 
pasūtītājam jāveic vērtēšana pēc kritērijiem? 

Vai iepirkuma turpināšana un viena piedāvājuma 
pieņemšana un vērtēšana ir pieļaujama no ERAF 
projekta viedokļa? 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hJG-xcvYAhVnKpoKHaFmBeoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aleanjourney.com%2F2015%2F07%2Fsuccess-starts-with-effective-problem.html&psig=AOvVaw3LSpGparA74LoXVJPPVYg4&ust=1515610013431642
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Saņemtas IUB un CFLA atbildes  

 
 

Iepirkums tiek turpināts! 
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Saņemts 1 piedāvājums. 

Piedāvājumu vērtēšana 

Lēmums par iepirkuma rezultātiem 
 

Līgums noslēgts 24.11.2017. 

pretendenta risinājuma demonstrāciju, kas tiek vērtēta 
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas ietvaros 
(tiek fiksēta videoierakstā). 
 
Kandidāts demonstrē piedāvāto risinājumu, izpildot komisijas 
norādīto demonstrācijas scenāriju. 
 Komisija vērtē: 
- vai scenārijs izpildīts; 
- lietotāja un sistēmas interakciju (klikšķu) skaits pareiza 
rezultāta sasniegšanai. 
 

 

Piedāvājuma vērtēšana ietver: 
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Izaicinājumi 

  PIL (redakcija 29.03.2016. – 19.05.2016.) 
 minimāls regulējums 

Maz izmantota iepirkuma procedūra (neskaitot MAIS, 
Latvijā tikai vēl vienā konkursa dialogā izvēlēts uzvarētājs)  

Prakse nav aprobēta, 
nav IUB un LR tiesu 
judikatūras 

Jāpiemēro principi: 
 vienlīdzība 
 atklātība 
 samērīgums 

 

Dokumentēšana – dialogu sesijas apjomīgas gan laika, gan 
izskatāmo jautājumu griezumā. Izmantota audio, video fiksēšana. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
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Darba apjoma rādītāji 

Komisijas locekļi 

Līgums  
(parakstīts elektroniski) 

Kandidātu atlases 
nolikums 

Dialogu sesijas 

Komisijas sēdes 

Sarakstes 
iepirkuma ietvaros  

Dokumentēšana audio 
un video formā 

Uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu 

14 691 lpp 

700 lpp 86 

6 708 lpp 

82 765 min 



Paldies! 


