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Nodrošinājuma iesniegšana
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➢ Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, izmantojot  EIS e-konkursu 
apakšsistēmu

➢ Iesniedzējs ir iesniedzis piedāvājumu EIS, bet daļu no 
dokumentiem nav iesniedzis, bet ir pievienojis hipersaiti uz serveri 
https.://failiem.lv

IUB lēmums 4-1.2/20-59 

Vai piedāvājums ir atbilstoši iesniegts?



Nodrošinājuma kopija
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➢ Bankas garantija vai apdrošināšanas polise iesniedzama ar drošu 
elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā

➢ Pretendents iesniedzis bankas garantijas kopiju

IUB lēmums 4-1.2/19-157

Vai piedāvājums ir atbilstoši iesniegts?

➢ Iesniegumu izskatīšanas komisija nekonstatē garantijā ietvertu 
nosacījumu, ka Iesniedzēja iesniegtā bankas garantija izbeigtos ar brīdi, 
kad garantijas devējam tiktu atgriezts garantijas saņēmējam paredzētais 
garantijas dokumenta oriģināls



Nodrošinājuma noformējums
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➢ Konkursa nolikums nosaka, ka gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju 
apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam 
jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem pretendenta 
dalībniekiem un piedāvājumu šajā konkursā

IUB lēmums 4-1.2/21-54

➢ Pretendents ir personu apvienība, bet nodrošinājums izsniegts 
vienam no dalībniekiem 

I. ir sabiedrības līgums par kopīgu piedāvājuma iesniegšanu

II. ir noteikts, kurš biedrs noformē nodrošinājumu

III. ir noteikts, kurš biedrs tiesīgs pārstāvēt PA



Maksimālais termiņš
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➢ Publisko iepirkumu likums neparedz iespēju pagarināt 
piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu, pēc noteiktā 
termiņa pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājumi nav 
saistoši

IUB lēmums 4-1.2/20-54

Vai ir pamats pārtraukt iepirkuma procedūru, ja piedāvājuma 
nodrošinājums zaudē spēku?

➢ Piedāvājuma nodrošinājuma mērķis ir papildus garantēt piedāvājuma 
spēkā esību, taču tas, ka nodrošinājuma spēkā esamības termiņš 
izbeidzas, nepadara piedāvājumu par spēkā neesošu un nenozīmē, ka 
pretendents to vairs neuztur



Termiņa pēdējā diena
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➢ Konkursā noteikts piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš 90 
dienas

➢ Nav strīda, ka termiņš skaitāms no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet 
strīds par to, ka pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma derīguma 
termiņa pēdējais datums iekrīt svētdienā

IUB lēmums 4-1.2/19-77

Vai nodrošinājums ir atbilstošs?

➢ Publisko iepirkumu likums, kas speciāli regulē piedāvājuma nodrošinājuma 
spēkā esības termiņa jautājumu, neparedz norādījumu, ka termiņam būtu 
jānoslēdzas darba dienā



Nodrošinājuma termiņš
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➢ Konkursa nolikumā noteikts piedāvājuma nodrošinājuma minimālais 
termiņš 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas

➢ Piedāvājumu atvēršana notika 2013.gada 27.martā, pretendenta 
nodrošinājuma darbības periods ir no 2013.gada 27.marta plkst.00.00 līdz 
2013.gada 27.aprīļa plkst.24.00

➢ Šajā gadījumā nav pamata vērtēt, vai nebūtiskas neprecizitātes dēļ ir 
samērīgi pieteicēju izslēgt no dalības iepirkumā
▪ Pieteicēja nav apstrīdējusi, ka nolikuma prasība pēc noteikta 

termiņa polises ir nopietns un respektējams noteikums 

Senāta 18.09.1915. lēmums SKA-0305-15



Nodrošinājuma termiņš
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➢ Saskaņā ar Konkursa nolikumu piedāvājuma nodrošinājuma minimālais spēkā 
esības termiņš – pieci mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas

➢ Sākotnēji paredzētais piedāvājumu iesniegšanas termiņš jeb piedāvājumu 
atvēršanas diena tika pagarināta līdz 2018.gada 15.novembrim

➢ Pretendenta nodrošinājums spēkā līdz 2019. gada 31.martam 

➢ Nav nozīmes apstāklim, ka tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš un 
attiecīgi arī piedāvājumu atvēršanas termiņš, jo visi pretendenti piedāvājumus 
iesniedza termiņā, kurš tika pagarināts. Tādējādi visiem pretendentiem bija 
zināmas un saprotamas Konkursa nolikumā noteiktās prasības, kā arī visi bija 
informēti par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu

IUB lēmums 4-1.2/19-13



Pretrunīgi noteikumi
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➢ Nolikuma garantijas formā noteikts „garantijas saistību termiņš ir 4 (četri) 
mēneši, skaitot no Konkursa nolikumā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas 
dienas, un ir spēkā līdz 2018. gada 15.februārim”

➢ Pasūtītājs ir grozījis nolikumu, pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu 
no 2017.gada 16.oktobra līdz 2017.gada 27.oktobrim, bet piedāvājuma 
garantijas forma nav grozīta

➢ Konkursa nolikuma noteikumi attiecībā uz nodrošinājuma termiņu ir 
pretrunīgi - 2018.gada 15. februāris vai 26.februāris

IUB lēmums 4-1.2/18-11/2



Nodrošinājuma termiņš
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➢ Konkursa nolikums paredz, ka piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā, 
skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

1. 2018.gada 4.maijam
2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

➢ Pretendenta nodrošinājumā ir norādīts, ka tas ir spēkā līdz 2018.gada 
6.februārim

➢ Pretendents uzskata, ka konkursa nolikumā paredzēti divi iespējamie polises 
derīguma termiņi – līdz 2018.gada 4.maijam vai iepirkuma līguma noslēgšanai.
▪ Iesniedzējs ir izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu ar trīs 

mēnešu termiņu

IUB lēmums 4-1.2/18-44



Nodrošinājuma termiņš
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➢ Konkursa nolikumā noteikts, ka piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā 
no šādiem termiņiem: 

I. noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā (27.10.2020)
II. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
III. Konkursa uzvarētājam piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tas 
atbilstoši nolikuma prasībām iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu 

IUB lēmums 4-1.2/20-150/2

Vai garantija ir atbilstoša? 

➢ Pretendenta iesniegtajā bankas garantijā norādīts:
šī garantija ir spēkā no 2020.gada 28.aprīļa līdz īsākajiem no šādiem termiņiem: 
līdz 2020.gada 27.oktobrim;  līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
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Iepirkumu uzraudzības birojs

www.iub.gov.lv

Eksporta iela 6, Rīga
Tālr. +371 67326719
pasts@iub.gov.lv

Paldies! 
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