Pasniedzēju/lektoru pakalpojumu
(PIL 2.pielikumā iekļautie pakalpojumi)
iepirkumi.
Publisko iepirkumu likums (turpmāk – PIL) paredz, ka kopējā līgumcena nosakāma
par 12 mēnešiem citu citam sekojošu viena veida iepirkuma līgumu reālo vērtību.
PIL 11.panta sestā daļa nosaka, ka ja iespējamo publiska pakalpojuma līguma
priekšmetu var sadalīt daļās, vienlaikus slēdzot iepirkuma līgumu par katru daļu,
paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu.
Pasūtītājs šā likuma prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar
attiecīgajām šā likuma 8. panta ceturtajā daļā minētajām līgumcenu robežvērtībām
(precēm un pakalpojumiem no 42 000.00 EUR) vai lielāka.
Attiecībā uz tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par 80 000.00 EUR
publiskiem pakalpojuma līgumiem, pasūtītājs ir tiesīgs veikt iepirkumu, kas attiektos
uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8., 9. vai 10. pantam, ja attiecīgo
daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās
paredzamās līgumcenas. Ja šādu daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 10
000 EUR, pasūtītājs attiecībā uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot šo likumu.
Piemēram:
12 mēnešu periodā nepieciešami X jomas/darbības sfēras 100 pasniedzēji (PIL
2.pielikumā iekļautie pakalpojumi), kur katra līguma summa ir 500.00 EUR bez PVN,
kopējā visu daļu/ visu līgumu summa ir 50 000.00 EUR bez PVN. Tātad būtu jāveic
iepirkums PIL 10.panta pirmās daļas kārtībā.
20% no līguma summas, kas ir mazāk par 80 000.00 EUR, pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot 9.panta divdesmitajā daļā noteikto procedūru vai, ja summa nesasniedz
10 000.00 EUR – veikt tirgus izpēti.
Šajā piemērā 20 % būtu 10 000.00 EUR.
Tātad X jomas/darbības sfēras 20 līgumus (500.00 EUR x 20 = 10 000.00 EUR)
pasūtītājs ir tiesīgs iegūt, katru iegādi veicot iegādes PIL 9.panta divdesmitās daļas
noteiktajā kārtībā.
Savukārt atlikušos (par kopsummu 40 000.00 EUR) – katru iegādi PIL 10. panta
pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.
Par līdzīgām precēm un pakalpojumiem uzskatāmas iegādes:
1. Ar vienu funkcionālo mērķi;
2. Ar vienu piegādātāju loku.

Tātad, iespējams atvieglot daļu no procedūru veikšanas, taču nevar (un nedrīkst)
izvairīties no procedūru veikšanas kopumā.
Lai atvieglotu pasniedzēju pakalpojumu iegādes procedūras pasūtītājam, ir iespējams
noslēgt vispārīgo vienošanos (par maksimālo summu, piemērojot augstāko procedūru)
ar komersantu, kurš nodarbojas ar pasniedzēju piesaisti. T.i. katru reizi, vispārīgās
vienošanās ietvaros, pēc nepieciešamības, pasūtītājs vērstos pie komersanta nosakot
kādi, cik, kādu līgumcenu, ar kādu tarifu likmi, pasniedzēju pakalpojumi nepieciešami
un komersants veic pasniedzēju atlasi pēc pasūtītāja noteiktajām prasībām.

