IEPIRKUMU PLĀNS
Kristīne Ruskule
Finanšu kontroles institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departaments
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa

Saīsinājumi

FKI – Finanšu kontroles institūcija
FS – Finansējuma saņēmējs
PIL – Publisko iepirkumu likums
MK noteikumi Nr.104 – Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi
Nr.104 «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem»
MK noteikumi Nr.124 – Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi
Nr.124 «Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa «Eiropas
teritoriālā sadarbība» programmu finansēto projektu finanšu
kontroles veikšanas kārtība»
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Iepirkumu pirmspārbaudes (1)

 Pirmspārbaužu veikšanu nosaka Ministru kabineta
10.03.2015. noteikumi Nr.124 "Eiropas Strukturālo un
investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
programmu finansēto projektu finanšu kontroles
veikšanas kārtība"
Pirmspārbaudes = instruments, lai savlaicīgi novērstu
pārkāpumus ES fondu finansējuma saņēmēju rīkotajās
iepirkumu procedūrās pirms iepirkuma līgumu
noslēgšanas, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto
izdevumu risku
Mērķis – palīdzēt FS novērst jebkādas iespējamās
neatbilstības, lai izvairītos no finanšu korekciju piemērošanas
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Iepirkumu pirmspārbaudes (2)

 5.p. – FKI nodrošina FS projekta ietvaros plānoto
iepirkumu izlases veida pārbaudes attiecībā uz:
1) Iepirkuma dokumentāciju pēc
iepirkuma izsludināšanas (t.s.
dokumentācijas pirmspārbaude)

2) Iepirkuma procedūras norisi
pirms iepirkuma līguma
noslēgšanas (t.s. norises
pirmspārbaude)

Pārbauda:
iepirkuma nolikumu, tehnisko
specifikāciju, pieteikumu,
piedāvājumu u.c. veidnes, tirgus
izpētes dokumentāciju, iepirkuma
līguma projektu, publikācijas, u.c.

Pārbauda:
iepirkuma nolikumu (ar pielikumiem),
tirgus izpētes dokumentāciju,
izsludināšanu, publikācijas, iepirkuma
komisijas protokolus, atbildes uz
jautājumiem, grozījumu veikšanu,
iesniegtos piedāvājumus, paziņojumus
par pieņemtajiem lēmumiem u.c.
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Projekta iepirkumu plāns (1)

 13.p. - FS, uzsākot projekta ieviešanu, 10 d/d laikā pēc
finansēšanas līguma noslēgšanas iesniedz FKI attiecīgā FS
projekta iepirkumu plānu (MK noteikumu Nr.124 pielikums)
 FKI iesniegtos iepirkumu plānus neapstiprina, nesaskaņo un
nelabo, tomēr norādīs uz nesakritībām projekta budžetā
norādītajai informācijai, iesniegtajos rēķinos utt.
 Ja projekta ieviešanas laikā tiek veiktas izmaiņas, kas ietekmē
projekta iepirkumu plānā minēto informāciju, vai projekta
iepirkumu plānā ir nepieciešams veikt citas izmaiņas, FS
projekta iepirkumu plānu aktualizē un iesniedz FKI 10 d/d
laikā no dienas, kad veikti grozījumi projektā vai radusies
nepieciešamība veikt citas izmaiņas iepirkumu plānā
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Projekta iepirkumu plāns (2)

FS iepirkumu plānu FKI var iesniegt:
 nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu
vai skenētu, uz e-pasta adresi pasts@varam.gov.lv;
 nosūtot papīra formātā uz adresi Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.
Iepirkumu plāna oriģinālu iespējams iesniegt kopā ar 1.perioda
partnera pārskatu.

6

Projekta iepirkumu plāns (3)
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Projekta iepirkumu plāns (4)
Projekta nosaukums
Projekta identifikācijas numurs
Latvijas finansējuma saņēmējs

Revival of old traditional fruit, vegetable and ornamental plants
and their products: Heritage Gardens Tour (Heritage Gardens)
LLI-181
Latvijas finansējuma saņēmēja nosaukums
(Valsts un pašvaldību iestādes)
Tiesiskais
regulējums3

Iepirkuma
procedūras
izsludināšanas
termiņš
2017.gada
3.ceturksnis

Iepirkuma līguma
priekšmets1

Atsauce uz
projekta darbību

Atsauce uz izmaksu
pozīcijas numuru

1.

Projekta vadības
pakalpojumi

Projekta vadības
aktivitāte

BL4 Ārējo ekspertu
un pakalpojumu
izmaksas

1660 euro

Publisko
iepirkumu
likums

2.

Komunikācijas
pasākumu un
publicitātes
nodrošināšana
Ēdināšanas
pakalpojumu
nodrošināšana
semināros

Projekta
publicitātes
aktivitāte

BL4 Ārējo ekspertu
un pakalpojumu
izmaksas

11 500 euro

Publisko
iepirkumu
likums

Iepirkums
saskaņā ar PIL
9.pantu

2018.gada
1.ceturksnis

Kafijas paužu
nodrošināšana
semināru
ietvaros

BL4 Ārējo ekspertu
un pakalpojumu
izmaksas

1 000 euro

Publisko
iepirkumu
likums

Atklāts
konkurss

Kopējais iestādes
iepirkums (līgums
noslēgts 2016.gada
14.maijā)

4.

Datortehnika

Datortehnika

BL5 Aprīkojuma
izdevumi

10 000 euro

Publisko
iepirkumu
likums

Iepirkums
saskaņā ar PIL
17.pantu

2017.gada
4.ceturksnis

5.

Krasta
stiprināšanas
būvniecība

Krasta
stiprināšanas
būvniecība

BL6 Infrastruktūra
un būvniecības
darbi

200 000 euro

Publisko
iepirkumu
likums

Atklāts
konkurss

2019.gada
1.ceturksnis

3.

Paredzamā
līgumcena2

Plānotā
iepirkuma
procedūra/
iepirkums4
-

Nr.
p. k.

8

Projekta iepirkumu plāns (5)
Projekta nosaukums
Projekta identifikācijas numurs
Latvijas finansējuma saņēmējs

Revival of old traditional fruit, vegetable and ornamental plants
and their products: Heritage Gardens Tour (Heritage Gardens)
LLI-181
Latvijas finansējuma saņēmēja nosaukums
(Nevalstiska organizācija, privāts uzņēmums)

Atsauce uz
projekta darbību

Atsauce uz izmaksu
pozīcijas numuru

1.

Projekta vadības
pakalpojumi

Projekta vadības
aktivitāte

BL4 Ārējo ekspertu
un pakalpojumu
izmaksas

1660 euro

MK 28.02.17.
noteikumi
Nr.104

2.

Komunikācijas
pasākumu un
publicitātes
nodrošināšana
Datortehnika

Projekta
publicitātes
aktivitāte

BL4 Ārējo ekspertu
un pakalpojumu
izmaksas

11 500 euro

MK 28.02.17.
noteikumi
Nr.104

-

2018.gada
1.ceturksnis

Datortehnika

BL5 Aprīkojuma
izdevumi

10 000 euro

MK 28.02.17.
noteikumi
Nr.104

-

2017.gada
4.ceturksnis

Krasta
stiprināšanas
būvniecība

Krasta
stiprināšanas
būvniecība

BL6 Infrastruktūra
un būvniecības
darbi

190 000 euro

MK 28.02.17. Paziņojums
noteikumi
par
Nr.104
finansējuma
saņēmēja
iepirkuma
procedūru IUB

4.

Tiesiskais
regulējums3

Iepirkuma
procedūras
izsludināšanas
termiņš
2017.gada
3.ceturksnis

Iepirkuma līguma
priekšmets1

3.

Paredzamā
līgumcena2

Plānotā
iepirkuma
procedūra/
iepirkums4
-

Nr.
p. k.

2019.gada
1.ceturksnis
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Iepirkumu plānošana

 Projekta iepirkumu plāns = iepirkumi visā projekta īstenošanas periodā
 Plānojot iepirkumus, jāņem vērā:
•
•
•
•
•

Pasūtītāja vajadzība
Paredzētais kopējais finansējums
Iespējamo piegādātāju loks
Termiņi
Līdzīgais un atšķirīgais (piem., funkcionālās un tehniskās atšķirīgas),
specifika

 Iepirkumi ir jāplāno kopā neatkarīgi no finansējuma avota!
 Izņēmums – ja to objektīvi nevarēja ieplānot un paredzēt kopējā
iepirkumā, vai tas ir specifiski atšķirīgs (piem., atšķiras veicamo darbu
saturs, piegādātāju loks u.tml.), kā arī, ja projekts ir apstiprināts vēlāk,
piešķirts papildu budžets u.tml.
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Iepirkumu pirmspārbaudes (3)

 Par iepirkuma pirmspārbaudes veikšanu FKI laicīgi informēs
FS, nosūtot par to vēstuli
 16.p., 17.p. – FKI 20 d/d laikā pēc iepirkuma pirmspārbaudes
veikšanas vai gala lēmuma pieņemšanai nepieciešamo
dokumentu vai informācijas saņemšanas FS sniedz atzinumu
FKI iekšēji noteikti īsāki termiņi:
• dokumentācijas
pārbaudēm
atkarībā
no
piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņiem;
• norises pārbaudēm atkarībā no iepirkuma
procedūras veida (piem., 9.panta, MK noteikumu
Nr.104 iepirkumos)
Nav aizliegts FS turpināt iepirkuma procedūru vai noslēgt
iepirkuma līgumu, nesagaidot atzinumu, tādējādi uzņemoties
neatbilstību un izmaksu neattiecināmības risku
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Pirmspārbaudes atzinumu veidi

Pozitīvs
atzinums

• nav konstatēti pārkāpumi vai
• konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar
ietekmēt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu

Atzinums ar
iebildumiem

• ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams
novērst iepirkuma procedūras laikā
• dokumentācijas p.– ja nav iestājies
piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņš
• norises p. – ja nav noslēgts iepirkuma līgums

Negatīvs
atzinums

• ja ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav
iespējams novērst uzsāktās iepirkuma procedūras
laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu
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Pirmspārbaudes atzinums

• Pirmspārbaudes ietvaros tiek pārbaudīts, vai
dokumentācijā nav iekļauti un iepirkuma norisē nav
pieļauti acīmredzami publisko iepirkumu regulējuma
pārkāpumi
• Atzinums tiek sniegts, pamatojoties uz FKI rīcībā
esošiem dokumentiem
• Jebkura papildu informācija, kas tiks saņemta iepirkuma
procedūras laikā (t.sk. tirgus dalībnieku – potenciālo
pretendentu pamatoti iebildumi vai sūdzības) vai tās
rezultātā noslēgtā līguma izpildes gaitā, tiks ņemta vērā,
izvērtējot iepirkuma atbilstību publisko iepirkumu
normatīvajam regulējumam un projekta ietvaros
radušos izmaksu attiecināmību
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Kontaktinformācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Finanšu kontroles institūcija
Investīciju uzraudzības departaments
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Finanšu kontroles institūcijas darbiniekiem:
 zvanot uz tīmekļa vietnē norādītajiem tālruņu numuriem:
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/pud/?doc=11953;
vai
sūtot e-pastu uz: fki@varam.gov.lv.
Oficiālo dokumentu iesniegšanai lūdzam izmantot e-pasta adresi:
pasts@varam.gov.lv.

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
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Paldies par uzmanību!
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