IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
NR. 1.14/2021/1
Cēsīs, 01.11.2021.

PAR ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBU
I.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā SIA “Cēsu Olimpiskais Centrs” (turpmāk – COC) plāno,
veic un slēdz līgumus par pakalpojumiem, piegādēm un būvdarbiem, ja to līgumcena ir
mazāka par Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) noteikto līgumcenu robežām
(zemsliekšņa).

2.

COC nav jāorganizē iepirkuma procedūra vai iepirkums un COC atbilstoši tās
kompetencei var slēgt līgumu bez attiecīgas iepirkuma procedūras veikšanas, ja paredzamā
līgumcena piegādēm un pakalpojumiem ir zemāka par 10 000 euro bez PVN, bet
būvdarbiem - zemāka par 20 000 euro bez PVN.

3.

Ja Noteikumu 2.punktā minēto līgumu slēgšana saistīta ar Eiropas Savienības fondu
finansētu projektu realizāciju, COC ir pienākums veikt tirgus izpēti saskaņā ar šajos
noteikumos norādīto kārtību, kā arī ievērojot projekta un Iepirkumu uzraudzības biroja
vadlīnijas.

4.

COC pirms līguma slēgšanas ir pienākums veikt tirgus izpēti un tās dokumentēšanu šādos
gadījumos, ja Noteikumu 2punktā minēto līgumu paredzamā līgumcena 12 mēnešu
periodā piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir no 3000,00 līdz 9999,99 euro bez PVN un
būvdarbu līgumiem ir no 5000,00 līdz 19999,99 euro bez PVN.
II.

IEPIRKUMU PLĀNOŠANA

5.

COC nodrošina iepirkumu plānošanu, ievērojot PIL noteiktos mērķus un principus, tajā
skaitā, paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipus.

6.

Atbildīgās personas, veicot plānošanu:
6.1. izvērtē paredzamā iepirkuma veikšanas lietderības apsvērumus;
6.2. izvērtē ārpakalpojuma nepieciešamību;
6.3. veic līgumcenas priekšizpēti, ņemot vērā COC vajadzību (kas, kādā daudzumā, ar
kādām īpašībām, kādā kvalitātē un kad ir vajadzīgs), pieejamos finanšu resursus un
tirgus piedāvājumu (tirgus izpēte);
6.4. noteic paredzamo kopējo līgumcenu, nosakot to kā plānoto kopējo samaksu par
līguma izpildi, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus
(iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar
iepirkuma priekšmeta lietošanu, kā arī citas konkrētajam iepirkumam būtiskas
izmaksas); paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas
vērsta uz likumā noteikto iepirkuma procedūru nepiemērošanu.

III.
7.

TIRGUS IZPĒTE

Iespējamie tirgus izpētes veidi piegāžu un pakalpojumu līgumu gadījumā:
7.1. sarakste (jebkādā formā) ar piegādātājiem (kuriem ir tāda kvalifikācija, kas pēc
iespējas līdzinās tai kvalifikācijai, ko COC ir paredzējusi izvirzīt pretendentam, tajā
skaitā:
7.1.1. lūdzot sniegt informatīvu piedāvājumu par iespējamajām izmaksām (arī par
pakalpojuma stundas likmi), vienlaikus norādot, kādā veidā un termiņā COC
vēlas saņemt informatīvo piedāvājumu;
7.1.2. rakstiski informēt piegādātāju par būtiskajiem līguma nosacījumiem ar mērķi,
lai piegādātāja norādītā cena būtu ticama.
7.2. telefoniska piegādātāju aptauja, sniedzot piegādātājam informāciju par būtiskajiem
līguma nosacījumiem;
7.3. piegādātāju aptauja klātienē, sniedzot piegādātājam informāciju par būtiskajiem
līguma nosacījumiem;
7.4. piegādātāju piedāvājumi interneta vietnēs;
7.5. brošūras, bukleti, katalogi u.c. veida dokumenti, kuros ir ietveri piegādātāju
piedāvājumi;
7.6. eksperta slēdziens vai atzinums par iespējamām izmaksām;
7.7. pašas COC uzkrātā informācija, pieredze vai iepriekš veiktā izpēte par iespējamām
izmaksām;
7.8. publiski pieejamā informācija par citu pasūtītāju noslēgtiem līdzīgiem piegāžu vai
pakalpojumu līgumu izmaksām.

8.

Veicot tirgus izpēti Noteikumu 7.1.–7.5., 7.7. un 7.8.apakšpunktā minētajos veidos,
Atbildīgajam darbiniekam ir ieteicams informāciju par tirgus izpēti nosūtīt (nodot) vismaz
trim pretendentiem.

9.

Iespējamie tirgus izpētes dokumentēšanas veidi:
9.1. sarakstes ar piegādātājiem izdrukas (gan tirgus izpētes veicēja sūtītā informācija, gan
piegādātāju sniegtās atbildes);
9.2. ja ir veikta telefonaptauja vai piegādātāji ir aptaujāti klātienē – protokols,
apkopojums vai cits dokuments brīvā formā, kurā tiek norādīts telefonsarunas vai
aptaujas klātienē laiks, piegādātāja vārds un uzvārds (nosaukums un kontaktpersona,
ja piegādātājs ir juridiska persona), piedāvātā cena, kā arī apliecinājumi, ka
piegādātājs ir informēts par būtiskākajiem līguma izpildei izvirzītajiem
nosacījumiem;
9.3. ja tirgus izpēte veikta, izmantojot internetā publiski pieejamos piegādātāju
piedāvājumus – izdrukas no interneta vietnes, kurā piedāvājumi ievietoti; izdrukai
jāsatur norāde uz aplūkotās interneta vietnes adresi;
9.4. brošūras, bukleti, katalogi u.c. veida dokumenti, kuros ir ietverti piegādātāju
piedāvājumi;
9.5. eksperta slēdziens vai atzinums par iespējamām izmaksām;
9.6. ja tiek paredzēts būvdarbu iepirkums:

9.6.1. būvobjekta tehniski – ekonomiskais pamatojums;
9.6.2. sertificēta speciālista sagatavots darbu un materiālu kopsavilkums ar attiecīgi
noteiktu līgumcenu; ja minētais dokuments ir vecāks par 12 mēnešiem,
aktualizē paredzamo līgumcenu, piemērojot statistikas datos noteiktos
koeficientus par būvdarbu un būvmateriālu sadārdzinājumu vai
samazinājumu;
9.6.3. būvprojekta ekonomikas daļa (t.sk., būvobjekta kontroltāme);
9.6.4.

būvdarbi, kuriem netiek izstrādāts būvprojekts – sertificēta speciālista
veikta objekta novērtējuma rezultātā sagatavots aprēķins (tāme).

9.7. COC Iepirkumu komisijas sagatavots protokols par tirgus izpētes rezultātiem.
10. Pirms līguma slēgšanas atbildīgā persona pārbauda vai juridiskā persona nav atzīta par
maksātnespējīgu, tās darbība nav apturēta vai nav uzsākts likvidācijas process, vai
nepastāv nodokļa parāds, kas pārsniedz 150 EUR. Ja otra līgumslēdzējpuse ir atzīta par
maksātnespējīgu, tās darbības ir apturēta vai uzsākts tās likvidācijas process, vai arī tai ir
nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR (izņemot, ja spēkā esošie normatīvie akti nosaka
pretējo), līgumu ar šo līgumslēdzējpusi neslēdz. Ja minētie apstākļi ir pārbaudīti iepirkuma
procedūras rezultātā, tos vēlreiz nepārbauda. Ja otra līgumslēdzējpuse ir fiziska persona,
atbildīgā persona Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā pārbauda saimnieciskās darbības
veicēja statusu. Šis Noteikumu punkts attiecas uz visiem darījumiem sākot no 150,00 EUR.
11. Iepirkuma līgumu slēdz COC valdes priekšsēdētājs, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas
pieņemto lēmumu vai tam pievienotu informāciju par tirgus izpēti.

Valdes priekšsēdētājs

Juris Markovs

DOKUMENTS ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

