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Par neatbilstošu piedāvājumu izvērtēšanu  

Sarkandaugavas piesārņotās vietas  

sanācijas konkursā 

 

 

Finanšu ministrija savas kompetences ietvaros, saņemot Iepirkumu uzraudzības 

biroja viedokli, ir izskatījusi biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – 

Delna) 2014.gada 20.maija vēstuli “Par neatbilstošu piedāvājumu izvērtēšanu 

Sarkandaugavas piesārņotās vietas sanācijas konkursā” (turpmāk – vēstule) un sniedz 

šādu atbildi: 

Par atšķirīgiem projekta 1. un 2.kārtas vērtēšanas kritērijiem 

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir tiesīgs izvēlēties atšķirīgus vērtēšanas 

kritērijus dažādiem iepirkumiem viena projekta ievaros. Publisko iepirkuma likuma 

kontekstā nav nekādas tiesiskas nozīmes apstāklim, vai kādā citā iepirkuma procedūrā 

(t.sk. arī konkrētā projekta 1.kārtas darbu veikšanai rīkotajā iepirkuma procedūrā) VVD 

vērtēšanas kritērijus piemērojis atšķirīgi, jo jebkurā gadījumā iepirkuma dokumentācijā 

izvirzītās prasības ir vērtējamas tikai un vienīgi kontekstā ar konkrēto iepirkuma 

procedūru un konkrēto iepirkuma priekšmetu.  
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Par līgumcenas daļēju vērtēšanu  

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.1.punktu iepirkuma priekšmets ir: „projektēšanas 

un attīrīšanas darbi vēsturiski piesārņotā vietā Sarkandaugavā SIA „Ovi Rīga” teritorijā 

(turpmāk – Darbi); Sarkandaugavas teritorijas ir piesārņotas ar bīstamiem atkritumiem - 

naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem; bīstamie atkritumi atrodas gan 

peldoša slāņa veidā, gan saistītās/sorbētās frakcijas augsnē/gruntī/gruntsūdenī veidā”, 

kā arī atbilstoši CPV klasifikatoram iepirkuma priekšmeta ietvaros ir paredzēti šādi darbi: 

urbšanas un izpētes darbi (CPV kods 45255500-4), inženiertehniskie pakalpojumi (CPV 

kods 71300000-1), arhitektūras projektēšanas pakalpojumi (CPV kods 71220000-6), 

pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi (CPV kods 45200000-9). 

Nolikuma 14.1.punkts paredz, ka iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, kā arī nolikuma 14.2.punkts paredz, ka: „vērtējot 

piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Darbu kopējo cenu bez 

PVN”. Savukārt no Konkursa nolikuma 14.3.punktā iekļautās tabulas „Kritēriji”, kā arī 

no nolikuma 14.4.1. un 14.4.2.apakšpunkta secināms, ka kritēriji CN1 un CN2 paredz 

vērtēt attiecīgi tikai piedāvāto sanācijas darbu cenu, kā arī piedāvātā pilotprojekta (Izpēte 

un pilotprojekta eksperiments) cenu, nevis visu Darbu kopējo cenu. Līdz ar to, lai gan 

konstatējama zināma pretruna nolikuma 14.2.punktā, minētā norma tulkojama kontekstā 

ar nolikuma 14.3.punktā noteikto cenas vērtēšanas metodiku, proti, kritērijos CN1 un 

CN2 (un arī nolikuma 14.4.1. un 14.4.2.apakšpunktā) precizēts, kādā veidā un kuras cenu 

pozīcijas tiks vērtētās. 

Tādējādi nepiekrītam Delnas vēstulē norādītajam, ka iepirkuma komisija kritērijā 

CN1 nepamatoti vērtējusi tikai daļu no līgumcenas un, ka šāda vērtēšanas kārtība neizriet 

no nolikuma, jo, kā tika minēts iepriekš, konkrētajā kritērijā VVD jau sākotnēji paredzēja 

vērtēt tikai viena no darbu veikšanas posmiem – sanācijas darbu – cenu (kritērijā CN2 

paredzot vērtēt cita posma – pilotprojekta eksperimenta – cenu). Līdz ar to konkrētajā 

situācijā ir secināms, ka iepirkuma komisija ir vērtējusi iesniegtos piedāvājumus atbilstoši 

Konkursa nolikuma 14.3.punktā (tabulā) noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas bija 

skaidri noteikti, turklāt pirmšķietami ir secināms, ka, neskatoties uz zināmu neprecizitāti 

nolikuma 14.2.punktā, tie bija skaidri un saprotami arī piegādātājiem, jo neviens no 

ieinteresētajiem piegādātājiem nav lūdzis VVD sniegt skaidrojumu par piedāvātās cenas 

vērtēšanas principiem kontekstā ar minētajām nolikuma prasībām, kā arī nav iesniedzis 

iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par nolikumā iekļauto kritēriju neatbilstību 

Publisko iepirkumu likumam.    

Par vērtēšanas kritēriju atbilstību Publisko iepirkumu likumam 

Izvērtējot Delnas vēstulē norādīto neatbilstību Publisko iepirkumu likuma 

regulējumam ir jāvērtē slēgta konkursa “Vēsturiski piesārņoti vietu Sarkandaugavas 

teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA “OVI Riga” (turpmāk – Konkurss) 

dokumentācija (Konkursa nolikums, iepirkuma procedūras ziņojums), kā arī VVD 

paskaidrojumi par tā rīcību. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja rīcībā esošo VVD 

2014.gada 5.jūnija vēstuli Nr.1.9-03/766, ir secināms, ka Konkursa rezultātā noslēdzamā 

līguma ietvaros Darbus paredzēts veikt 4 posmos: 

1) izpētes un monitoringa darbi pilotprojekta eksperimentam; 

2) projektēšanas etaps; 

3) būvdarbu etaps; 

4) sanācijas etaps. 
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Tāpat Konkursa nolikuma D8 pielikums „Finanšu piedāvājuma veidne” paredz 

norādīt izmaksas par iepriekš minētajiem posmiem (2.-5.tāme un koptāme).  

Kā tas izriet no VVD sniegtā skaidrojuma (2014.gada 5.jūnija vēstule 

Nr.1.9-03/766), Konkursa nolikumā (14.3.punktā „Kritēriji”) apzināti nav paredzēts 

vērtēt visu darbu posmu cenas jeb kopējo līgumcenu (lai gan šāda vērtēšanas kārtība 

vispārīgi ir paredzēta nolikuma 14.2.punktā), turklāt kā pamatojumu iepirkuma komisijas 

lēmumam noteikt šādus kritērijus, VVD norāda to, ka tikai vērtējamie darbu posmi 

(sanācijas darbi un pilotprojekta eksperiments) ir tieši attiecināmi uz iepirkuma 

priekšmetu. 

Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs nepiekrīt VVD 

apgalvojumam, ka konkrētajā gadījumā uz iepirkuma priekšmetu nav attiecināmi 2. un 

3.posma darbi (un attiecīgi arī šo darbu izmaksas) par projektēšanas un būvdarbu 

veikšanu (D8 pielikuma „Finanšu piedāvājuma veidne” 3. un 4.tāme) jo, kā tas izriet no 

Konkursa dokumentācijas, arī šie darbi ir iepirkuma priekšmeta sastāvdaļa un par to 

veikšanu tiks slēgts iepirkuma līgums. Līdz ar to arī uz šo darbu izmaksām (kas, vadoties 

no Konkursa 2014.gada 30.aprīļa ziņojumā norādītās informācijas par pretendentu 

piedāvātajām kopējām līgumcenām un atsevišķajām cenām par pilotprojekta 

eksperimentu un sanācijas darbu veikšanu, sastāda ~ 50 % no kopējās līgumcenas) 

pasūtītājam būtu jāveic saimnieciskā izdevīguma izvērtēšana. 

Saskaņā Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 1.punktu (saimnieciski 

izdevīgākā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājuma gadījumā tiek ņemti vērā tādi 

faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, 

to efektivitāte, būvdarbu, preču vai pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un funkcionālais 

raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu 

pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem 

jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem) piedāvātā cena var 

būt (vai arī nebūt) kā viens no faktoriem, kas tiek ņemti vērā saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma izvēles gadījumā. Gadījumā, ja pasūtītājs cenu ir paredzējis vērtēt (piešķirot 

šim kritērijam zināmu skaitlisku vērtību), tas jau ir paredzējis, ka cena konkrētajā 

gadījumā ir būtisks faktors, lai noteiktu piedāvājuma saimniecisko izdevīgumu. No VVD 

sniegtā skaidrojuma (2014.gada 5.jūnija vēstule Nr.1.9-03/766) nav konstatējami 

objektīvi apstākļi, kādēļ VVD nav paredzējis vērtēt visu piedāvāto līgumcenu. 

Konkrētajā gadījumā ir secināms, ka iepirkuma priekšmetu veidojošo darbu 

kopums (4 posmi), par kuriem tiks slēgts attiecīgais iepirkuma līgums, ir tieši attiecināmi 

uz iepirkuma priekšmetu, jo arī projektēšana un būvdarbi konkrētajā gadījumā nav un 

nevar būt nodalīti no iepirkuma priekšmeta un nav pamatots VVD vēstulē norādītais, ka 

tikai sanācijas darbi un pilotprojekta eksperiments ir tieši saistīti ar iepirkuma priekšmetu. 

Turklāt VVD savā skaidrojumā (2014.gada 5.jūnija vēstule Nr.1.9-03/766) norāda, ka 

līguma būtisku daļu sastāda klasiskie būvdarbi. 

Nevērtējot kopējo piedāvāto cenu, bet tikai atsevišķas cenas sastāvdaļas vai 

pozīcijas, var veidoties situācija, ka pozīcijās, kas netiek vērtētas vispār, pretendentiem ir 

iespēja sadārdzināt piedāvājumu, kā rezultāta neizpildītos pasūtītāja mērķis – saņemt 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Uzskatām, ka pasūtītājs, izvēloties piedāvāto 

cenu kā vienu no faktoriem, varētu dokumentācijā noteikt atšķirīgus īpatsvarus dažādu 

darbu posmu vērtējamām cenām, bet konkrētajā gadījumā nav konstatējams pamats 

atsevišķu posmu (vai vienību) nevērtēšanai vispār. 

Vienlaikus, ņemot vērā, ka Konkursā piedāvājumus ir iesnieguši divi pretendenti, 

turklāt līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas personu apvienībai „INTERGEO-R”, kas 

piedāvājusi zemāko kopējo līgumcenu, uzskatām (ievērojot to, ka pasūtītāja Konkursa 

dokumentācijā sākotnēji definētais mērķis paredz līguma noslēgšanu par visu 4 darbu 
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posmu izpildi), ka pirmšķietami nav pamata secināt, ka VVD iepirkuma komisijas rīcība, 

vērtējot iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar nolikuma prasībām (t.sk. vērtējot kritērijos 

CN1 un CN2 norādītās cenas par atsevišķiem darbu posmiem), būtu pretrunā ar nolikumā 

sākotnēji izvirzītajām prasībām un liecinātu par to, ka saņemtais piedāvājums (par visu 

iepirkuma priekšmeta apjomu) nav saimnieciski visizdevīgākais. 

Par veiktajām un veicamajām darbībām 

Finanšu ministrija atbilstoši Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības 

likumam nodrošina projektu uzraudzību, finanšu vadību, kontroli un izvērtēšanu. Saskaņā 

ar 2009.gada 31.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.273 “Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – aģentūra) ir nodotas atsevišķas 

vadošās iestādes funkcijas, t.sk. projektu starpposma pārskatu un pamatojošo dokumentu 

apstiprināšana. Noradām, ka VVD Delnas vēstulē minēto iepirkuma dokumentāciju 

iesniegs aģentūrā kopā ar nākamo līdzekļu pieprasījumu, to ir plānots iesniegt jūnija 

laikā. Aģentūra veiks detalizētu iepirkuma dokumentācijas pārbaudi (t.sk. konkursa 

nolikuma, iepirkuma komisijas, pretendentu izslēgšanas un atlases, piedāvājumu 

vērtēšanas atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām), kā arī tiks izvērtēts šajā 

vēstulē sniegtais viedoklis par konkrēto iepirkumu. Ja aģentūra, pārbaudot 

dokumentāciju, konstatēs neatbilstības, tā tālāk rīkojas saskaņā ar MK noteikumu XI 

sadaļā noteikto.  

Vēlamies arī norādīt, ka papildus normatīvajos aktos noteiktajam aģentūra ir 

veikusi iepirkuma dokumentācijas pārbaudi pirms iepirkuma izsludināšanas, kā arī 

atbilstoši Sarkandaugavas projekta līguma nosacījumiem Šveices kompetentās iestādes ir 

izskatījušas un saskaņojušas iepirkuma dokumentāciju pirms iepirkuma izsludināšanas. 

Ņemot vērā Sarkandaugavas projekta finansējuma apjomu un ieviešanas 

saspringto laika grafiku, tas tiek pastiprināti un regulāri uzraudzīts no Vadošās iestādes, 

Nozares ministrijas un Šveices institūciju puses. 

 

Ar cieņu 

 

Valsts sekretāre S.Bajāre 

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neilande, 67095640   

liga.neilande@fm.gov.lv    

Dimpere, 67326716 

dagnija.dimpere@iub.gov.lv 

Bremšmite, 67083978 

diana.bremsmite@fm.gov.lv  
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