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Ar 2011.gada 14.jūlija
SIA „Jūrmalas ūdens” rīkojumu Nr.30
izveidotās pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu
tehniskā direktora A.Lipšāna,
ražošanas un tehniskās struktūrvienības vadītāja J.Livčāna
galvenās grāmatvede L.Janberga
Jūrmalā, 2012.gada 2.oktobrī
Atzinums
par sarunu procedūras piemērošanu būvdarbu līgumu slēgšanai Jūrmalas pilsētas
pašvaldības meliorācijas sistēmas bojājumu nekavējošai novēršanai
2012.gada 1.oktobrī SIA „Jūrmalas ūdens” atbildīgās amatpersonas, apsekojot
pārvaldīšanā nodoto Jūrmalas pilsētas pašvaldības meliorācijas sistēmu, konstatēja,
sistēmas bojājumus, kas ir noveduši apsekoto meliorācijas sistēmu līdz sabrukumam.
Apsekošanas rezultātā, atbildīgās SIA „Jūrmalas ūdens” amatpersonas secināja, ka
meliorācijas sistēmai blakus esošie gruntsgabali un mājsaimniecības jau ir applūdušas ar
notekūdeņiem, kuru novadīšana nav iespējama, bez steidzamu būvdarbu veikšanas
meliorācijas sistēmas darbības atjaunošanai.
Tika secināts, ka saskaņā ar 2010.gada 03.augusta LR MK noteikumiem Nr.714
„Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” konstatētie bojājumi ir
steidzami novēršami, jo ir atzīstami par progresējošiem meliorācijas sistēmas
bojājumiem, kas rada draudus cilvēku veselībai.
Ievērojot konstatētos bojājumus Jūrmalas pilsētas meliorācijas sistēmā un to
novēršamības steidzamības raksturu, SIA „Jūrmalas ūdens” pastāvīgās iepirkumu
komisijas locekļi un SIA „Jūrmalas ūdens” jurists secina, ka attiecīgajā gadījumā ir
veicama sarunu procedūra, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.pantam, turpmāk
tekstā Likums.
Proti, ja pasūtītājs izvēlas piemērot sarunu procedūru saskaņā ar Likuma 63.panta pirmās
daļas 1.un 3.punktu, otrās daļas 3. un 4.punktu, kā arī trešo daļu, nav nepieciešama IUB
atļauja minēto sarunu procedūru piemērošanai – pasūtītājs pats izvērtē situācijas
atbilstību faktiskajiem apstākļiem, saglabājot pierādījumus.
Publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu
procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja pasūtītājam neparedzamu
ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav
iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, iepriekš
publicējot paziņojumu par līgumu. Minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju,
nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības.

Saskaņā ar EKT 1992.gada 18.marta spriedumu lietā C-24/91 Komisija/Spānija,
13.punkts; 1993.gada 2.augusta spriedumu lietā C-107/92 Komisija/Itālija, 12.punkts
par neparedzamiem ārkārtas apstākļiem uzskatāmi apstākļi, kuri iziet ārpus normālas
ekonomiskās un sociālās situācijas robežām (piemēram, avārijas vai dabas katastrofas)
un kuru dēļ radusies neatliekama nepieciešamība veikt iepirkumus neparedzamo ārkārtas
apstākļu izraisīto seku novēršanai.
Sarunu procedūra piemērojama nekavējoties – uzreiz pēc neparedzamo ārkārtas apstākļu
iestāšanās. Nav pamatota sarunu procedūras piemērošana, atsaucoties uz neparedzamiem
ārkārtas apstākļiem, piemēram, tādas ugunsgrēkā cietušas ēkas atjaunošanai, kurā
ugunsgrēks noticis pirms gada. Sarunu procedūra piemērojama, lai nopirktu tikai tādas
preces, pakalpojumus vai būvdarbus un tādu to apjomu, kas tieši nepieciešams ārkārtas
situācijas novēršanai.
Sarunu procedūras izvēle nav jāsaskaņo ar IUB. Pasūtītājam jāsaglabā pierādījumi
sarunu procedūras izvēles pamatotībai (piemēram, akti, ziņojumi, ekspertu atzinumi par
avāriju vai dabas katastrofu radītajām sekām, lēmumi, rīkojumi, protokoli, kas apliecina
tos no pasūtītāja darbības neatkarīgos ārkārtas apstākļus, kurus pasūtītājs objektīvi
nevarēja paredzēt un kuru dēļ radusies konkrētā nepieciešamība veikt steidzamu
iepirkumu, neievērojot Likumā noteiktās procedūras un termiņus.
Piemērojot sarunu procedūru saskaņā ar Likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu,
pasūtītājam jebkurā gadījumā ir jāpublicē paziņojums par iepirkuma procedūras
rezultātiem, pamatojoties uz Likuma 27.panta pirmo daļu.
SIA „Jūrmalas ūdens” pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļi un jurists secina, ka
attiecīgajā gadījumā publisku būvdarbu līgumu noslēgšanai ir piemērojama Līkuma
63.panta pirmās daļas 3.punktā norādītā iepirkuma procedūra.
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