
  

 Jautājums: 

Jautājuma iesniedzējs norāda uz pasūtītāja obligātu pienākumu pārskatīt pretendenta 

piedāvāto līgumcenu, iestājoties nosacījumiem, kas minēti līgumprojekta 

13.7.punktā.Vienlacīgi tiek lūgts pārskatīt iepirkuma līguma projektam pievienotajā 

pielikumā „Pakalpojumu cenas pārskatīšanas kārtība” 2.punktā minētos procentus.  

Atbilde: 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.panta pirmā daļā nosaka - Publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 

likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst 

ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai. Neskatoties uz to, ka minētā likuma 3.panta 1) punkts nosaka, ka rīcībai jābūt tādai, 

lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, šis nosacījums nav 

absolūts un tulkojums tikai gramatiski, ņemot vērā citus ārējos normatīvos aktus.  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punktu viens no Publisko iepirkumu 

likuma mērķiem ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli 

samazinot pasūtītāja risku. Tādējādi publiskā iepirkuma procedūras mērķis ir, no vienas 

puses, aizsargāt pretendentu tiesības uz brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem, bet no otras puses - pasūtītāja intereses iegūt izdevīgāko, tostarp lētāko, 

piedāvājumu, vienlaikus gādājot par līdzekļu efektīvu izmantošanu. Jāņem vērā, ka līdzekļu 

efektīva izmantošana neietver vienīgi lētākā piedāvājuma izvēli, bet arī droša un nopietna 

piedāvājuma izvēli. 

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā un 4.pielikumā ietverto 

informāciju, pretendents apņemas piedāvātajā pakalpojumu cenā iekļaut visas izmaksas, kas 

saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā nākotnē prognozējamās izmaksas uz 

piedāvājuma iesniegšanas dienu. Iepirkumu nolikums nekādā veidā neierobežo pretendenta 

tiesības uz kādu konkrētu izmaksu posteņu iekļaušanu pakalpojumu cenā, kā arī neierobežo 

pakalpojumu cenā iekļaujamo pretendenta riska daļas apmēru. Līdz ar to pretendentam ir 

jāpiedāvā tāda cena, kurā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas. 

 Jāatzīmē, ka pretendenta piedāvātā pakalpojumu cena pasūtītājam ir saistoša visu 

iepirkuma līguma darbības laiku. Vienlaicīgi, pasūtītājs iepirkumu līguma 13.7.punktā ir 

pielīdzis sev tiesību, nevis pienākumu, pārskatīt pretendenta piedāvāto pakalpojuma cenu, 

iestājoties iepirkumu līgumā minētajiem nosacījumiem (piemēram, gadījumā, kad ir 

mainījušās degvielas cenas, valsts noteikto nodokļu apmēra izmaiņas, vidējās algas izmaiņām 
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nozarē, kā arī inflāciju (deflāciju)). Ņemot vērā, ka minētās izmaksas ir būtiskas, aprēķinot 

pakalpojumu cenu, un to izmaiņas nav atkarīgas no pretendenta, pasūtītājs ir uzskatījis, ka 

šāda tiesība ir jāparedz līgumā, paredzot arī šo izmaiņu slieksni.  

Vienlaikus norādām, ka ņemot vērā faktisko iepirkuma līguma termiņu – trīs gadi, 

Pasūtītāja ieskatā uz šādu iepirkuma līguma periodu pieredzējis Pretendents ir spējīgs 

prognozēt potenciālās cenas izmaiņas un iekļaut visus ar cenas izmaiņām saistītos riskus 

piedāvātajā pakalpojumu cenā. Ņemot vērā iepriekš minēto, uzskatām, ka līguma projekta 

13.7.punktā ietvertie nosacījumi atbilst Publisko iepirkumu likuma 2.punktā norādītajam un 

sabiedriskā transporta nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un nav nepieciešams 

veikt grozījumus iepirkumu dokumentācijā.  

 

 


