
Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/lv

PUBLISKĀ IEPIRKUMA LĪGUMI

Lai nodrošinātu darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, valsts sektora iestādes
slēdz līgumus. Šie līgumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 2 448 miljardi EUR, parāda,
ka Eiropas publiskais iepirkums ir galvenais ekonomikas izaugsmes, darba vietu
radīšanas un inovācijas virzītājspēks. Publiskā iepirkuma tiesību aktu pakete,
ko Parlaments un Padome pieņēma 2014. gadā, katru gadu ES IKP pievieno
2,88 miljardus EUR. Turklāt ES direktīvas par publisko iepirkumu rezultātā kopējās
piešķīrumu summas ir palielinājušās no mazāk nekā 200 miljardiem EUR līdz
aptuveni 525 miljardiem EUR.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. un 34. pants, 53. panta 1. punkts,
56., 57., 62. un 114. pants.

MĒRĶI

Publisko iepirkumu līgumu nozīme dalībvalstu ekonomikā ir ļoti liela, un provizoriskie
aprēķini liecina, ka tie veido vairāk nekā 16 % no Savienības IKP. Pirms Kopienas
tiesību aktu īstenošanas tikai 2 % no publisko iepirkumu līgumiem tika piešķirti
ārvalstu uzņēmumiem. Dažās nozarēs, kurās, pamatojoties uz tiesību aktu vai
administratīvajiem noteikumiem, priekšroka parasti tiek dota pašmāju piegādātājiem
(būvniecība, būvdarbi, enerģētika, telekomunikācijas un smagā rūpniecība), šiem
līgumiem ir ļoti liela nozīme. Atklātas un efektīvas konkurences trūkums bija viens no
šķēršļiem vienotā tirgus izveides pabeigšanai – tas paaugstināja līgumslēdzēju iestāžu
izdevumus un dažās svarīgās rūpniecības nozarēs traucēja konkurētspēju.
Iekšējā tirgus principu piemērošana saistībā ar šiem līgumiem nodrošina saimniecisko
resursu labāku sadalījumu un racionālāku publisko līdzekļu izmantošanu (asākas
konkurences rezultātā publiskā sektora iestādes iegūst visaugstākās kvalitātes
produktus un pakalpojumus par vislabāko cenu). Dodot priekšroku uzņēmumiem, kuru
darbība ir vislabākā Eiropas tirgū, tiek veicināta Eiropas uzņēmumu konkurētspēja
un stiprināta tādu principu ievērošana kā pārredzamība, vienlīdzīga attieksme un
efektivitāte, tādējādi samazinot krāpšanas un korupcijas risku.

SASNIEGUMI

Kopiena pieņēma tiesību aktus, kuru mērķis bija panākt dalībvalstu tiesību normu
saskaņošanu, nosakot pienākumus par konkursa uzaicinājumu paziņošanu un
objektīviem kritērijiem iesniegto piedāvājumu pārbaudei. Kopš 20. gs. sešdesmitajiem
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gadiem tika pieņemti vairāki normatīvie akti, kas ir saistīti ar publisko iepirkumu, bet pēc
tam Kopiena nolēma vienkāršot un saskaņot publiskā iepirkuma tiesību aktus un šajā
jomā pieņēma četras direktīvas (Direktīvu 92/50/EEK, 93/36/EEK, 93/37/EEK un 93/38/
EEK). Lai vienkāršotu stāvokli un padarītu to skaidrāku, trīs no šīm direktīvām apvienoja
Direktīvā 2004/18/EK par būvdarbu valsts līgumiem, piegādes valsts līgumiem un
pakalpojumu valsts līgumiem un Direktīvā 2004/17/EK par ūdensapgādes, enerģētikas,
transporta un pasta pakalpojumu nozari. Dažus gadus vēlāk ar Direktīvu 2009/81/EK
tika izveidoti īpaši noteikumi publiskajam iepirkumam aizsardzības nozarē ar mērķi
atvieglot piekļuvi citu dalībvalstu aizsardzības nozares tirgiem.

REFORMA

Jaunu dokumentu paketi par publisko iepirkumu Parlaments un Padome pieņēma
2014. gadā, un tajā ietilpst Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu, ar ko atceļ
Direktīvu 2004/18/EK, un Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar
ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK. Jaunā tiesību aktu pakete publiskā iepirkuma jomā ir
pabeigta, pieņemot jauno koncesiju direktīvu (Direktīva 2014/23/ES), ar kuru nosaka
tiesisko regulējumu koncesiju piešķiršanai[1], nodrošinot, ka visiem uzņēmumiem ES
ir efektīva un nediskriminējoša piekļuve ES tirgum, un tā sniedz lielāku juridisko
noteiktību par piemērojamiem tiesību aktu noteikumiem.
Publiskā iepirkuma ārējie aspekti ņemti vērā arī Komisijas 2012. gada priekšlikumā
regulai, ar ko paredz noteikumus par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas
atbalsta sarunas par Eiropas Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu
publiskā iepirkuma tirgiem. Tā kā sarunas ar rezultātiem nevainagojās, Komisija
2016. gadā iesniedza jaunu priekšlikumu. Oficiālo pieņemšanas procedūru likumdevēji
pabeidza 2022. gada jūnijā, un galīgais akts tika parakstīts 2022. gada 23. jūnijā.
Komisija 2012. gada aprīlī pieņēma e-iepirkuma stratēģiju nolūkā panākt, ka e-
iepirkums pilnībā tiek īstenots 2016. gada vidū. Eiropas Parlaments un Padome
2014. gada 16. aprīlī panāca vienošanos attiecībā uz Direktīvu 2014/55/ES par e-rēķinu
ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās.
Komisija 2017. gada 3. oktobrī publicēja paziņojumus: “Kā Eiropas interesēs
panākt labāku iepirkuma darbību Eiropā” (COM(2017)0572) un “Lielo
infrastruktūras projektu iepirkuma aspektu brīvprātīga priekšvērtēšana – palīgs
ieguldītājiem” (COM(2017)0573). Lai vēl vairāk uzlabotu Eiropas publisko iepirkumu
(publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums), tā publicēja arī ieteikumu “Par
publiskā iepirkuma profesionalizāciju – publiskā iepirkuma profesionalizācijas iestāžu
struktūras veidošana”.

[1]Koncesijas ir līgumi par atlīdzību, ar kuriem viena vai vairākas līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji uztic vienam vai
vairākiem ekonomikas dalībniekiem būvdarbu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu un pārvaldību. Ekonomikas dalībnieki, kam
piešķirta koncesija, iegūst ekskluzīvas tiesības veikt būvdarbus vai pakalpojumus, kas ir līguma priekšmets, vai minētās tiesības
kopā ar samaksu.
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PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRA

Visās procedūrās ir jāievēro ES tiesību aktu principi un jo īpaši princips par preču brīvu
apriti, brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību, kā arī principi,
kas izriet no tiem, piemēram, vienlīdzīgas attieksmes princips, nediskriminēšana,
savstarpēja atzīšana, samērīgums un pārredzamība. Turklāt ir jārespektē konkurence,
konfidencialitāte un efektivitāte.
A. Procedūras veidi
Konkursa uzaicinājumiem ir jāatbilst dažādu veidu procedūrām, kurām jābalstās uz
robežvērtību sistēmu. Direktīvās arī precizētas metodes katra publiskā pasūtījuma[2]

paredzamās vērtības aprēķināšanai un norādes par izmantojamajām procedūrām.
“Atklātās procedūras” gadījumā piedāvājumu var iesniegt jebkurš ieinteresētais
uzņēmējs. “Ierobežotās procedūras” gadījumā piedāvājumu var iesniegt tikai
uzaicinātie kandidāti. “Konkursa procedūrā ar sarunām” ikviens uzņēmums var
iesniegt pieprasījumu par piedalīšanos, bet tikai uzaicinātie kandidāti iesniegt
sākotnējo piedāvājumu var to darīt pēc tam, kad ir novērtēta sniegtā informācija.
“Konkursa dialoga procedūrā” ikviens uzņēmums var iesniegt pieprasījumu par
piedalīšanos, bet tikai uzaicinātie kandidāti to darīt var piedalīties dialogā. Šo
procedūru izmanto gadījumos, kad līgumslēdzējas iestādes[3] nespēj noteikt veidus,
kā apmierināt savas vajadzības vai novērtēt to, kādu risinājumu tirgus var piedāvāt.
Līgumi tiek piešķirti, pamatojoties vienīgi uz labāko cenas un kvalitātes attiecību.
Ir izveidota jauna inovācijas partnerības procedūra gadījumiem, kad nepieciešams
novatorisks risinājums, kas vēl nav pieejams tirgū. Līgumslēdzējas iestādes lemj
par inovācijas partnerības izveidošanu ar vienu vai vairākiem partneriem, kuri veic
atsevišķas pētniecības un izstrādes darbības, lai panāktu jaunu un novatorisku
risinājumu piedāvājumu iesniegšanas procedūras gaitā. Visbeidzot, īpašos gadījumos
un apstākļos līgumslēdzējas iestādes var piešķirt publiskos līgumus, izmantojot sarunu
procedūru, publikāciju iepriekš neveicot.
B. Līguma piešķiršanas kritēriji
Līgumslēdzējām iestādēm publiskais līgums jāpiešķir saimnieciski visizdevīgākajam
piedāvājumam. Ar publiskā iepirkuma noteikumu reformu tika ieviests šis jaunais
piešķiršanas kritērijs, proti, princips par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
(“MEAT” kritērijs), un tā mērķis ir nodrošināt lielāko lietderību no izmaksu viedokļa
(nevis viszemāko cenu), t. i., izmantojot šo kritēriju, ņem vērā attiecīgā darba, preces
vai pakalpojuma kvalitāti, kā arī cenu un aprites cikla izmaksas. Ar šo kritēriju lielākā
vērība tiek pievērsta kvalitātei, videi un sociāliem apsvērumiem, kā arī inovācijai.
C. Noteikumi par publiskošanu un pārredzamību
Publiskā iepirkuma procedūru visos posmos ir jānodrošina vajadzīgā pārredzamība.
Tas īpaši tiek panākts, publiskojot iepirkuma procedūru būtiskos elementus un

[2]“Publiski līgumi” ir līgumi par atlīdzību, kuri noslēgti starp vienu vai vairākiem ekonomikas dalībniekiem un vienu vai vairākām
līgumslēdzējām iestādēm un kuru mērķis ir būvdarbu izpilde, produktu piegāde vai pakalpojumu sniegšana.
[3]“Līgumslēdzējas iestādes” ir valsts, reģionālās vai vietējās iestādes, publisko tiesību subjekti vai vienas vai vairāku šādu
iestāžu vai viena vai vairāku šādu publisko tiesību subjektu veidotas apvienības.
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publiskojot informāciju par kandidātiem un piedāvātājiem, kā arī nodrošinot pietiekamu
dokumentāciju par procedūras posmiem.
D. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi
Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar to, ka līgumslēdzējas iestādes ir pārkāpušas
publiskā iepirkuma noteikumus, direktīvā par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem
(Direktīva 2007/66/EK) ir paredzēta efektīva lēmumu pārskatīšanas sistēma, kura
aptver abas publiskā iepirkuma direktīvas un koncesiju direktīvu un ar kuru ievieš
divus nozīmīgus elementus, tostarp “nogaidīšanas termiņu”. Ar nogaidīšanas termiņu –
pēc lēmuma par līguma piešķiršanu pieņemšanas – solītājiem tiek piedāvāta iespēja
pārbaudīt lēmumu un izlemt jautājumu par pārskatīšanas procedūras ierosināšanu.
Šajā periodā, kurš ilgst vismaz 10 dienas, līgumslēdzējas iestādes nevar parakstīt
līgumu.
E. Citi publiskā iepirkuma aspekti
Ar jaunajiem noteikumiem veicina publisko iepirkumu, kurā ņem vērā nekaitīguma
videi kritēriju, izmantojot aprites cikla izmaksu pieeju un iespēju minēt īpašu
marķējumu vai ekomarķējumu. Svarīgi ir arī sociālie aspekti, direktīvās ietverot
īpašus noteikumus par sociālo iekļaušanu, sociāliem kritērijiem, apakšuzņēmuma
līgumiem un vienkāršotu režīmu pakalpojumu līgumiem. Birokrātijas samazināšanai
un MVU piekļuves uzlabošanai publiskajam iepirkumam arī ir būtiska loma publiskajā
iepirkumā. Ar jaunajiem noteikumiem ieviests Eiropas vienotais iepirkuma procedūras
dokuments un pašdeklarēšanās izmantošana. Jo īpaši MVU piekļuvi publiskajam
iepirkumam uzlabos iespēja līgumus sadalīt daļās, kā arī prasību ierobežošana
attiecībā uz gada apgrozījumu. Ar jaunajām direktīvām obligāti paredzēta pakāpeniska
pāreja uz e-iepirkumu un arī īpaši noteikumi par metodēm un instrumentiem, kas
paredzēti elektroniskajam un apvienotajam iepirkumam, piemēram, attiecībā uz
pamatnolīgumiem, dinamiskām iepirkumu sistēmām, elektroniskajām izsolēm u. c.
Direktīvās inkorporēta Eiropas Savienības Tiesas judikatūra par iekšējām attiecībām,
līdz ar to noteiktos apstākļos līgumslēdzējas iestādes var piešķirt līgumu kādam
uzņēmumam bez iepirkuma procedūras. Ar jaunajiem noteikumiem nostiprina spēkā
esošos tiesību aktus par interešu konfliktiem, favorītismu un korupciju.
Komisija 2020. gada 11. martā publicēja darba dokumentu par ES zaļā
publiskā iepirkuma kritērijiem attiecībā uz datu centriem, serveru telpām un
mākoņpakalpojumiem, lai nodrošinātu, ka datu centru iekārtas un pakalpojumi tiek
iepirkti videi draudzīgā veidā saskaņā ar ES mērķiem enerģētikas, klimata pārmaiņu
un resursu efektivitātes jomā.
Pēc Covid-19 uzliesmojuma Komisija ierosināja regulu, ar ko izveido Savienības
rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (EU4Health, COM(2020)0405), kurā
paredzēts plašāk piešķirt publiskā iepirkuma līgumus tādās jomās kā zāles, vakcīnas,
jaunas ārstēšanas metodes un dati. Galīgo tiesību aktu abu likumdevēju iestāžu
priekšsēdētāji parakstīja 2021. gada 24. martā un 2021. gada 26. martā publicēja
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Regula (ES) 2021/522 stājās spēkā dienu
pēc tās publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī un to piemēro ar atpakaļejošu spēku
no 2021. gada 1. janvāra. Komisija ir arī nākusi klajā ar jauniem norādījumiem
publisko iepirkumu veicējiem, lai palīdzētu publiskajām iestādēm izmantot ES publiskā
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iepirkuma sistēmu, lai nodrošinātu nepieciešamo iekārtu ātru iegādi, un uzsākusi
individuālo aizsardzības līdzekļu piecus kopīgus iepirkumus ar dalībvalstīm. Komisija
2020. gada 27. maijā nāca klajā ar paziņojumu par atveseļošanas plānu laikposmam
pēc Covid-19 (COM(2020)0456) un uzsvēra nepieciešamību digitalizēt publisko
iepirkumu, izstrādājot valstu e-iepirkuma sistēmas un platformas.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Pirms Parlaments 2014. gada 15. janvārī pieņēma publiskā iepirkuma tiesību aktu
paketi, tas bija pieņēmis dažas rezolūcijas, tostarp 2010. gada 18. maija rezolūciju
par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko iepirkumu, 2011. gada 12. maija
rezolūciju par publiskā sektora tirgu vienlīdzīgu pieejamību ES un trešās valstīs
un 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par publiskā iepirkuma modernizāciju. Šajās
rezolūcijās Parlaments ir aicinājis veikt vienkāršošanas pasākumus un nodrošināt
lielāku juridisko noteiktību, kā arī, piešķirot līgumu slēgšanas tiesības, ņemt vērā
vērtību un ilgtspēju.
Cenšoties vēl vairāk uzlabot Eiropas publisko iepirkumu, Parlaments 2018. gada
oktobrī pieņēma rezolūciju par publiskā iepirkuma stratēģijas paketi, kurā aicināts
publiskajā iepirkumā Savienībā labāk izmantot digitālās tehnoloģijas, MVU un
sociālās ekonomikas uzņēmumiem paredzētus veicināšanas pasākumus, uzlabot
ES piegādātāju piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem un uzlabot pircēju
profesionalizāciju[4]. 2020. gadā pētījumā “Juridiskie šķēršļi dalībvalstīs attiecībā
uz vienotā tirgus noteikumiem”[5] tika konstatēts, ka atšķirības dalībvalstu publiskā
iepirkuma profesionalitātē ir būtisks cēlonis nevienlīdzīgai piekļuvei publiskajam
iepirkumam.
Pētījumi liecina, ka Parlamenta nesenā likumdošanas darbība varētu radīt līdz pat
2,88 miljardiem EUR gadā. Vienlaicīgi ES direktīvas par publisko iepirkumu rezultātā
kopējās piešķīrumu summas palielinājās no mazāk nekā 200 miljardiem EUR līdz
aptuveni 525 miljardiem EUR[6].
2020. gada aprīlī tika publicēts informatīvs paziņojums “ES publiskā iepirkuma
regulējums”[7], kurā analizēts, kā ES publiskā iepirkuma regulējums veicina Parīzes
nolīguma un Aprites ekonomikas stratēģijas mērķu sasniegšanu. Minētais pētījuma
dokuments Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO) uzdevumā ir
sagatavots saistībā ar patstāvīgo (INI) ziņojumu “Virzība uz ilgtspējīgāku vienoto tirgu
uzņēmumiem un patērētājiem”, kuru Parlaments pieņēma 2020. gada 25. novembrī.

[4]Attiecīgais pētījums ietver Bovis, C., Contribution to Growth: European Public Procurement – Delivering improved rights for
European citizens and businesses (“Izaugsmes veicināšana – Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu tiesību uzlabošana”), Iekšējā
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai un Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departamentam paredzēts
pētījums, Eiropas Parlaments, Luksemburga. 2019. g.
[5]Dahlberg, E. u. c., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (“Juridiskie šķēršļi dalībvalstīs attiecībā uz
vienotā tirgus noteikumiem”), publikācija Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai, Ekonomikas, zinātnes un dzīves
kvalitātes politikas departamentam, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. g.
[6]Attiecīgais pētījums ietver Becker, J. u. c., Contribution to Growth: European Public Procurement – Delivering Economic
Benefits for European citizens and businesses (“Izaugsmes veicināšana – Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu ekonomisko
ieguvumu nodrošināšana”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai un Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departamentam paredzēts pētījums, Eiropas Parlaments, Luksemburga. 2019. g.
[7]Núñez Ferrer, J., The EU’s Public Procurement Framework (“ES publiskā iepirkuma satvars”), Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejai un Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departamentam paredzēts informatīvs
paziņojums, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. g.
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2021. gada 22. februārī publicēja visaptverošu pētījumu[8], kurā uzsvērta Covid-19
ietekme uz iekšējo tirgu un kas tika iesniegts IMCO komitejai. Pētījumā ir iekļauti
politikas ieteikumi par to, kā varētu risināt krīzes situācijas turpmāk, piemēram, līdzekļu
nodrošināšana, kas paredzēti vakcīnu izstrādāšanai un publiskajam iepirkumam, un
nepārtraukti koordinēt noteikumus ES līmenī. Kā apsvērts pētījumā, dalībvalstis ātri ir
atzinušas medicīnisko aprīkojumu un individuālo aizsardzības līdzekļu koordinācijas
un solidaritātes nepieciešamību publiskajos iepirkumos, ņemot vērā krīzes nopietnību.
IMCO komiteja 2021. gada 1. decembrī sadarbībā ar Vides, sabiedrības veselības
un pārtikas nekaitīguma komiteju (ENVI) rīkoja atklātu uzklausīšanu par ilgtspējīgu
publisko iepirkumu. Uzklausīšanas mērķis bija noteikt, kā publiskā iepirkuma
potenciāla pilnīga izmantošana varētu palīdzēt sasniegt Eiropas zaļā kursa
mērķus. Uzklausīšanas gaitā eksperti, kas pārstāvēja dažādas Eiropas universitātes,
uzņēmējdarbības organizācijas, dalībvalstu ministrijas un NVO, apsprieda, kā labāk
orientēt zaļo iepirkumu, kā palielināt sociāli atbildīgu dalībnieku iespējas to izmantot,
kā veicināt viņu piekļuvi šādam iepirkumam un kā uzlabot informācijas izplatīšanu un
informētību par ilgtspējīgu publisko iepirkumu.
Parlaments 2022. gada 9. jūnijā pieņēma rezolūciju par Komisijas priekšlikumu
attiecībā uz Starptautiskā iepirkuma instrumentu (IPI). Sarunas starp likumdevējām
iestādēm tika pabeigtas 2022. gada jūnijā, un galīgais akts tika parakstīts 2022. gada
23. jūnijā. IPI mērķis ir veicināt pasaules iepirkuma tirgu atvēršanu. 2022. gada maijā
tika publicēts IMCO komitejas pieprasīts pētījums[9] “Digitālais vienotais tirgus un
publiskā sektora digitalizācija – GovTech un citas inovācijas publiskajā iepirkumā”.
Pētījumā aplūkotas iespējas izstrādāt ES GovTech platformu, kuras mērķis ir atbalstīt
publiskā sektora modernizāciju.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[8]Marcus, J. S. u. c., The impact of COVID-19 on the Internal Market, (“Covid-19 ietekme uz iekšējo tirgu”) publikācija Iekšējā
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departamentam, Eiropas
Parlaments, Luksemburga, 2021. g.
[9]Hoekstra, M. u. c., The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector (“Digitālais iekšējais tirgus un publiskā
sektora digitalizācija”), publikācija Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departamentam, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2022. g.
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