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Statistika 



IUB lēmums Nr.4-2.2/16-9 
 
Iepirkuma priekšmets – kravas pārvadājumi 
 
Apstrīdētā prasība  - transportlīdzekļiem jāizpilda Euro 5 
standarts; jāiesniedz transportlīdzekļa ražotāja pārstāvja 
vai CSDD izsniegts Euro V/5 drošs kravas automobiļu 
ekoloģijas un drošības sertifikāts 
 
 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-2.2/16-9 
Iesniegumu izskatīšanas komisija (IIK):  
SPSIL 19.panta (1) 1.p.: rīkojot autotransporta līdzekļu 
iepirkumu, ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi uz 
enerģētiku un vidi un izvērtē vismaz enerģijas patēriņu un 
oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo 
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu. 
SPSIL 20.panta (3): tehniskajās specifikācijās var noteikt 
vides aizsardzības prasības 
 
Euro 5 standarta prasība tieši saistīta ar ietekmes uz vidi 
aspektiem 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-2.2/16-9 
IIK:  
Jebkura nolikuma prasība savā veidā ierobežo konkurenci; 
tas vien, ka konkrētā prasība ierobežo konkrēta piegādātāja 
iespējas piedalīties iepirkumā, nav pamats uzskatīt, ka 
prasība nepamatoti ierobežo konkurenci. 
 
 Likums izslēdz tikai nepamatotus, nevis jebkurus 
ierobežojumus konkurencei. 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-2.2/16-9 
IIK:  
Ņemot vērā regulas Nr.715/2007 preambulas 5.punktā 
norādīto attiecībā uz gaisa kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
to, ka attiecīgā regula pieņemta 2007.gadā, ir tikai 
likumsakarīgi, ka SPS izvēlējies pēc iespējas augstāku Euro 
standartu, vienlaikus apzinoties arī tirgus iespējas. 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-1.2/16-73 
 
Priekšmets – ēdināšanas pakalpojumi 
 
Apstrīdētais kritērijs – ēdināšanā izmantoto produktu 
piegāde videi draudzīgā veidā 
Lai produktu uzskatītu par piegādātu videi draudzīgā veidā, 
tā ražotājam, audzētājam vai piegādātājam, vai 
vairumtirdzniecības bāzei jāatrodas ne tālāk par 40 km no 
pakalpojuma sniegšanas vietas 
 
 
 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-1.2/16-73 
 
IIK: 
Jo mazāks piegādes attālums, jo videi draudzīgāka piegāde. 
Ir pieļaujams paredzēt maksimāli nelielu attālumu, ja vien 
attiecīgajā attālumā ir pietiekams ražotāju, audzētāju, 
piegādātāju skaits. 
Pasūtītāja parstāvji pamatoja, ka 40  km rādiusā ir vairāki 
desmiti uzņēmēju. 
Paredzot  attālumu noteikt arī  no veikaliem, kā pieprasa 
iesniedzējs, netiktu nodrošināta videi draudzīga piegāde. 
 
 
 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-1.2/15-295 
 
Priekšmets - pārtikas produktu piegāde 
 
Apstrīdētais kritērijs «Videi draudzīga piegāde» 
Jānorāda preču piegādes attālums no pretendenta 
noliktavas vai uzņēmuma līdz pasūtītājam 

 
IIK: Izvēloties vērtēt videi draudzīgu piegādi, pasūtītāja 
rīcībā jābūt informācijai, ka preces  faktiski tiks piegādātas 
no norādītajām adresēm 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-1.2/15-295 
 
Priekšmets - pārtikas produktu piegāde 
 
Apstrīdētais kritērijs «Videi draudzīga piegāde» 
Jānorāda preču piegādes attālums no pretendenta 
noliktavas vai uzņēmuma līdz pasūtītājam 
 
IIK: Izvēloties vērtēt videi draudzīgu piegādi, pasūtītāja 
rīcībā jābūt informācijai, ka preces  faktiski tiks piegādātas 
no norādītajām adresēm 
 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-1.2/15-295 
 
 
Papildus jāievēro MK noteikumu Nr.673 prasības 

 papildus cenas kritērijam vismaz 2 no noteikumos 
uzskaitītajiem kritērijiem 

 cena ne vairāk kā 50 % apmērā 

IUB prakse 



IUB lēmums Nr.4-1.2/16-73 
 
Priekšmets: ēdināšanas pakalpojumu iepirkums 
 
Iesniedzējs apstrīd, ka būtisko produktu grupā iekļautas plūmes 
un skābēti kāposti. Apzināti kļūdaini izstrādāta produktu 
ietekmes metodika vērtēšanā. 
 
IIK: paredzot katra produkta būtiskumu (procentos) vērtēšanā, 
nav pārkāpts likums. Tas,  ka plūmes un skābēti kāposti nav bieži 
paredzēti ēdienkartēs, nenozīmē, ka pasūtītājs nevar vēlēties, lai 
tie atbilstu BL, NPKS vai LPIA prasībām, un piešķirt par tiem 
punktus. 

 
 
 
 

IUB prakse 



Ieteikumi 

Jāizvērtē 

 pasūtītāja vajadzības 

prasību objektivitāte 

prasību samērīgums 

 vai normatīvie akti paredz obligātas prasības 

 kā pārbaudīs prasību izpildi 

 kā līgumā kontrolēs prasību izpildi 

 

 



 

Ieteikumi IUB mājaslapā 



Paldies par uzmanību! 

 Jautājumi? 

 


