Informācija par Publisko iepirkumu likuma 5. panta 6. punkta piemērošanu
1.1.1.1. pasākumam
Ņemot vērā to, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra)
vairākkārtēji ir saņēmusi jautājumus par iespējām piemērot Publisko iepirkumu likuma
(turpmāk – PIL) 5.panta 6.punkta izņēmumu un nepieciešamajiem pamatojošajiem
dokumentiem, kas iesniedzami pie maksājuma pieprasījumiem un iepirkumu plānos,
lai apstiprinātu izņēmuma piemērojamību, informējam, ka aģentūra ir konsultējusies
Iepirkumu uzraudzības biroju (turpmāk – IUB) par minētā PIL izņēmuma piemērošanu
un saņēmusi rakstisku skaidrojumu.
IUB norāda, ka PIL 5. panta 6.punktā ir noteikts, ka pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot PIL minētās iepirkuma procedūras materiālu, reaģentu un komponentu
piegādei eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei valsts vai augstskolas
izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo
materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību nosaka pētniecības vai izstrādes
procesa norise. Līdz ar to minēto regulējumu var attiecināt uz situācijām, kad
nepieciešamība pēc šādām precēm radusies pētniecības procesa norises laikā un
šādu vajadzību nebija iespējams iepriekš paredzēt.
Vienlaikus IUB norāda, ka pasūtītājs ir tiesīgs piemērot PIL 5. panta 6. punkta
regulējumu, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežvērtībām, proti, zem 135 000 euro. Savukārt, ja pasūtītāja paredzamā
līgumcena ir 135 000 euro vai lielāka, pasūtītājam attiecīgo preču iegādei jāpiemēro
kāda no PIL 8. panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām.
Ņemot vērā IUB sniegto skaidrojumu:
1. Iesniedzot iepirkumu plānus, iepirkumus, kam piemērojams PIL 5.panta
6.punkta izņēmums, iespējams norādīt vienā pozīcijā, kura rediģējama pēc
faktiski veiktajiem izdevumiem, līdz maksājuma pieprasījuma
iesniegšanai.
2. Iesniedzot maksājuma pieprasījumus, kuros iekļauti izdevumi uz PIL
5.panta 6.punkta izņēmuma pamata veiktajām iegādēm, lūdzam papildus
iesniegt skaidrojumu, kas pamato atbilstību minētajam PIL izņēmumam,
t.i. norādīt kādas projekta aktivitātes ietvaros tika veikts pētniecības
process, īsi skaidrojot pētniecības procesa norisi un norādot vai vajadzību
iepriekš bija iespējams paredzēt.
Ja šādi skaidrojumu netiks iesniegti, aģentūra uzskatīs, ka minētais PIL
izņēmums nav piemērojams.

