Kā noteikt pēc kādiem nosacījumiem
jāveic iepirkums
Publisko iepirkuma likuma
subjekti
(PIL 1.panta 19.punkts)
valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldība, cita
atvasināta publiska persona vai tās institūcija

Publisko
iepirkuma likums

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

Pakalpojumu, preču līgumu
paredzamā līgumcena (bez
PVN) ir atbilstoša līdz 10 000
EUR un/vai būvdarbu līgumu
paredzamā līgumcena (bez
PVN) ir līdz 20 000 EUR.

Nav jāveic iepirkuma
procedūra*

Publisku piegādes līgumu vai
pakalpojumu līgumcena ir
10 000 EUR vai lielāka, bet
mazāka par 42 000 EUR

Publisku piegādes līgumu
vai pakalpojumu līgumcena
ir vienāda ar 42 000 EUR
vai lielāka

Publisku būvdarbu līgumu
līgumcena ir 20 000 EUR vai
lielāka, bet mazāka par
170 000 EUR

Publisku būvdarbu līgumu
līgumcena ir vienāda ar
170 000 EUR vai lielāka

Jāveic iepirkuma procedūra
saskaņā ar PIL 9. panta 1.
daļu*

Jāveic iepirkuma procedūra
saskaņā ar PIL 1.panta
8.punkts*
8.panta 1.daļa

 Ja publiskā iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz
dokumentus, kas pierāda preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai
(Noteikumu Nr.5981 61);
 Ja atbalsta pretendents ir publiska persona vai tās iestāde, iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai
pakalpojumu, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno informāciju par tirgus cenu
izpēti un iepirkuma dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta
lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (Noteikumu Nr.598 62).

Publiskā iepirkuma likuma subjektiem iepirkums veicams saskaņā ar Publisko
iepirkuma likumu, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu
https://www.eis.gov.lv/EIS/

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā”
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Noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”

Juridiskas personas
(biedrības, nodibinājumi,
SIA, ZS, Kooperatīvās
sabiedrības),

Nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī
personas uz kurām attiecas minēto noteikumu normas.
Noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā
arī pārejas laikā 2021. un 2022.gadā”.

Fiziskas personas
(pretendenti, kuri kuras
nav PIL 1.panta 19.punkts
subjekti)

Nosaka kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas
Savienības atbalstu

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana (Noteikumu Nr.598 6.5.apakšpukts)*

Visām
iegādēm,
pakalpojumiem
līdz 1000 EUR

Iegādes ir
atbilstošas
tirgus cenai

Precēm un
pakalpojumiem
no 1001 –
69 999 EUR

Būvdarbiem
no 1001169 000 EUR

Preces un
pakalpojumi
no 70 000- 500
00 EUR

2 derīgi
piedāvājumi;

2 derīgi
piedāvājumi;

3 derīgi
piedāvājumi;

3 derīgi
piedāvājumi;

3 derīgi
piedāvājumi;

Iepirkuma
procedūravienkāršota
cenu aptauja

Iepirkuma
procedūravienkāršota
cenu aptauja

Piedāvājumu
sagatavošanas
termiņš vismaz
10 darbdienas;

Piedāvājumu
sagatavošanas
termiņš vismaz
15 darbdienas;

Piedāvājumu
sagatavošanas
termiņš vismaz
30 dienas;

Ja summa
pārsniedz
70 000 EUR;

Iepirkuma
procedūra IUB;

Iepirkuma
procedūra IUB;

Iepirkuma
procedūra IUB;

Preces vai
pakalpojuma
piegādātājam
viena gada
pieredze;

Preces vai
pakalpojuma
piegādātājam
viena gada
pieredze;

Preces vai
pakalpojuma
piegādātājam
viena gada
pieredze;

Apliecinājums
par neatkarīgi
izstrādātu
piedāvājumi;

Apliecinājums
par neatkarīgi
izstrādātu
piedāvājumi;

Apliecinājums
par neatkarīgi
izstrādātu
piedāvājumi;

3 derīgi
piedāvājumi;
Būvdarbu
veicējam viena
gada pieredze;
Apliecinājums
par neatkarīgi
izstrādātu
piedāvājumi;

Būvdarbi no
170 000500 000 EUR

Preces,
pakalpojumi un
būvniecība virs
501 000… EUR

Paredzamo līgumcenu nosaka, kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, kā arī visus saistībā ar līguma izpildi maksājamos
nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli).
Ja projekta īstenošana ilgst vairāk par 12 mēnešiem un projekta ietvaros ir paredzēta aktivitāšu apstiprināšana katram projekta norises gadam
atsevišķi2, finansējuma saņēmējs iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par piegādes,
pakalpojumu vai būvdarbu (kuru veikšanai nav nepieciešams akceptēts būvprojekts) līguma izpildi vismaz 12 mēnešos. (Noteikumu Nr.104. 8
punkts).
Finansējuma saņēmējam nav atļauts preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu sadalīt, lai izvairītos no šajos noteikumos paredzēto iepirkuma
procedūras nosacījumu piemērošanas. Finansējuma saņēmējs līdzīgu preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu var sadalīt vairākos atsevišķos
iepirkumos, ja katra iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā visu atsevišķo iepirkumu paredzamo līgumcenu summu. (Noteikumu Nr.104. 9
punkts).
*Tehnikas un iekārtu vienību iegādei, kur Pasākuma nosacījumi pieļauj, iegādei izmanto Lauku atbalsta dienesta elektroniskās
pieteikšanās sistēmas elektroniskais rīku – Tehnikas un iekārtu katalogu. Detalizēta informācija par katalogu pieejama
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/noderigi/tehnikas-un-iekartu-katalogs/
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Projekta norises gads - ir viens gads kopš projekta apstiprināšanas

