Informācija par iepirkumu plānu sagatavošanu un iepirkumu procedūru pirmspārbaudes
procesu 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” projektos
Lai nodrošinātu labai praksei atbilstošu projektu vadību no finansējuma saņēmēja
puses un kvalitatīvu un efektīvu projektu uzraudzību no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk - CFLA) puses, lūdzam ievērot šādus principus projekta dokumentos vai procesos:
1. Projekta Iepirkumu plāns
-

-

-

-

Projekta iepirkuma plānā ir jāatspoguļo visas projekta ietvaros veicamās
iepirkuma procedūras, t.sk. zemsliekšņa iepirkumi un jau veiktās iepirkumu
procedūras;
Projekta iepirkuma plānā minamā iepirkuma procedūras paredzamā līgumcena un
līgumcenas daļa, kas attiecas uz projekta budžetu ir atspoguļojama bez pievienotā
vērtības nodokļa, kā arī līgumcenas daļai, kas attiecināma uz projekta budžetu, ir
jāsakrīt ar projekta budžeta kopsavilkumā minēto informāciju;
Projekta iepirkuma plānā minamais iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš
ir aktualizējams reizi ceturksnī pirms tā noslēguma atbilstoši faktiskajai situācijai,
taču gadījumos, ja iepirkuma procedūra ir iekļauts pirmspārbaužu plānā (t.i. CFLA
ir informējusi finansējuma saņēmēju par to ar vēstuli) iepriekšminētā informācija
aktualizējama pēc iespējas ātrākā termiņā;
Gadījumos, kad mainās iepirkuma plānā minēto iepirkumu procedūras veids, ir
jāiesniedz precizētais iepirkuma plāns pēc iespējas ātrākā termiņā.

2. Projekta iepirkuma procedūru pirmspārbaudes

-

-

Gadījumos, kad CFLA ir informējusi finansējuma saņēmēju par projekta ietvaros
veicamās iepirkuma procedūras pirmspārbaudi un lūgusi iesniegt iepirkuma
dokumentāciju vēstulē minētajā termiņā, lūdzam finansējuma saņēmēju informēt
par to, ja, objektīvu iemeslu dēļ, ir aizkavējusies iepirkuma procedūras
izsludināšana, minot plānoto izsludināšanas termiņu. Lūdzam finansējuma
saņēmēju iepriekšminēto informāciju sniegt elektroniski e-pastā CFLA projektu
vadītājam 2 darba dienu laikā.
Ārpuskārtas pirmspārbaudes CFLA veic tikai tiem iepirkumiem, kuri ir apstiprināti
iepirkumu plānā un kuriem ir izstrādāts un iepirkuma komisijas apstiprināts
nolikums, priekšroku dodot pirspārbaudēm, kas veicamas saskaņā ar CFLA veidoto
izlasi un kurām nosūtīts lūgums iesniegt iepirkuma dokumentāciju. Ārpuskārtas
pārbaudes pēc finansējuma saņēmēja lūguma tiek veiktas rindas kārtībā atbilstoši
iespējamai CFLA kapacitātei.

Papildus atgādinām, ka projekta īstenošanā ir jānodrošina atbilstība MKN Nr.34 58.
pantam, kas nosaka, ka atbalstāmo darbību īstenošanu un iepirkumu veikšanu uzsāk
pirmajā ceturksnī pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta
īstenošanu. Maksājumu veikšanu atbalstāmo darbību un attiecināmo izdevumu
ietvaros uzsāk pirmajā pusgadā pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās par
projekta īstenošanu.

