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Grozījumi PIL 51.pantā
Skaidrāks saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma veidu
definējums
▪ Saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu nosaka pēc:
1) Cenas - vērtē preču, pakalpojumu
vai būvdarbu iegādes cenu
2) Izmaksām - izmanto efektivitātes
pieeju, piemēram, vērtējot aprites
cikla izmaksas
3) Cenas vai izmaksām un ar
iepirkuma
līguma
priekšmetu
saistītiem kvalitātes kritērijiem

Noteikts, ka gadījumā, ja cena
vai izmaksas saskaņā ar tiesību
aktiem ir fiksētas, pasūtītājs
vērtē tikai kvalitātes kritērijus
▪ Fiksētas cenas noteikšana nav
pasūtītāja prerogatīva, bet tas
izriet no tiesību aktiem!
▪

Direktīva 2014/24/ES

Šādos gadījumos būtu jāizvairās par
vienīgo uzvarētāja izvēles līdzekli izmantot
izlozi, jo joprojām ir iespējams izvērtēt
vislabāko rezultātu par samaksāto cenu,
pamatojoties uz citiem faktoriem, kas nav
tikai cena vai izmaksas
(Preambulas 93.apsvērums)

Noteiktas priekšmetu grupas,
par kurām, slēdzot līgumu,
pasūtītājs piedāvājumu
salīdzināšanai un izvērtēšanai
nav tiesīgs izmantot tikai cenu!
▪ Izņemot PIL 51. panta 3.1 daļā
minētos gadījumus, tikai cenu
var izmantot,
ja iepirkumu veic PIL 9. vai 10. pantā
noteiktajā kārtībā vai ja sagatavotā
tehniskā specifikācija ir detalizēta
un citiem kritērijiem nav būtiskas
nozīmes piedāvājuma izvēlē

PIL 51.panta 3. 1 daļa

(1)

Noteiktas priekšmetu grupas, par kurām pasūtītājs nav tiesīgs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai
izmantot tikai cenu:

1) Projektēšana

2) Apvienotā projektēšana un būvdarbi

Papildus cenai pasūtītājs izvērtē vismaz tos kritērijus, kas saistīti ar vadošā personāla kvalifikāciju un pieredzi, ja
nav izvirzītas šādas kvalifikācijas prasības, vai būvniecības informācijas modelēšanas izmantošanu, vai piedāvāto
risinājumu energoefektivitāti

Būvniecības informācijas
modelēšana (BIM)

Iesaistītā personāla kvalifikācija
un pieredze

▪ Ekonomikas ministrijas Ceļa karte
BIM ieviešanai – līdz 2025.gadam
BIM izmantošanu noteikt kā
obligāti izvirzāmu prasību
publiskajos iepirkumos

▪ PIL 46.panta (3).daļas 6.punkts tehniskās un profesionālās spējas
var apliecināt ar personāla
izglītību vai profesionālo
kvalifikāciju apliecinošiem
dokumentiem
▪ PIL 62. panta (2).daļa / līguma
izpilde
Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā
norādītā personāla nomaiņai, ja nav
vismaz tādas pašas kvalifikācijas un
pieredzes kā personālam, kas tika
vērtēts, nosakot saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu

▪ personāla nomaiņai

Pretendenta pieredze NAV
saimnieciski visizdevīgākā
piedavājuma kritērijs!
▪ Vērtēšanas kritērijs –
pretendentam ir pieredze
būvuzraudzības veikšanā
objektam, kuram būvprojekts
izstrādāts BIM vidē. Vai kritērijs
ir atbilstošs?
▪ Pretendenta pieredze nav ar
līguma priekšmetu saistīts
kvalitātes kritērijs!

PIL 51.panta 3. 1 daļa

(2)

Noteiktas priekšmetu grupas, par kurām pasūtītājs nav tiesīgs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai
izmantot tikai cenu:

3) Elektroenerģiju patērējošām precēm vai produktiem (publiskā piegādes līgumā)

Papildus cenai pasūtītājs izvērtē vismaz tos kritērijus, kas saistīti ar preču vai produktu elektroenerģijas patēriņu to
paredzamajā lietošanas laikā
Elektroenerģiju patērējošās preces (produkti) – attiecībā uz kuriem ir iespējams noteikt elektroenerģijas patēriņu to
lietošanas laikā. Galalietotājam paredzētās elektroenerģiju patērējošās preces vai produkti, nevis, piemēram,
elektroenerģijas radīšanai, pārvadīšanai un sadalei paredzētas preces vai produkti

PIL 51.panta 3. 1 daļa

(3)

Noteiktas priekšmetu grupas, par kurām pasūtītājs nav tiesīgs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai
izmantot tikai cenu:

4) Autotransporta līdzekļi

Papildus cenai ņem vērā vismaz šā likuma 54. panta nosacījumus, izņemot gadījumu, kad iepērk autotransporta
līdzekli šā likuma 54. panta ceturtajā daļā noteikto mērķu sasniegšanai

PIL 54. panta (1) - ņem vērā ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un izvērtē vismaz enerģijas
patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu

Tikai cenu drīkst?
Iepirkuma priekšmets – ?
Vai pasūtītājam vēl bez cenas būtu jānosaka citi kritēriji, kas raksturo piedāvājumu?

Gadījumā, ja tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas
nozīmes, pasūtītājs saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei ir tiesīgs
piemērot tikai cenu

Senāta lēmums
lietā
SKA1730/2019

Tiesai nav pamata uzspiest pasūtītājam tādus kvalifikācijas un piedāvājuma
novērtēšanas kritērijus, kuru pārbaude prasītu no pasūtītāja ievērojami lielākus
resursus nekā tos, ko pasūtītājs iecerējis tam veltīt un kas no pasūtītāja būtu
saprātīgi sagaidāmi

