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Publiskais iepirkums ir daļa no PPP procesa

• Pieejamas tās pašas iepirkuma 
procedūras (PIL, SPSIL)

• Jāievēro tie paši izslēgšanas 
nosacījumi, kas PIL / SPSIL

PPP
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Vai karteļa dalībnieks var piedalīties PPP procedūrā?
PIL/SPIL - jāizslēdz, ja: Direktīvas 2014/24/ES un 2014/25/ES – DV var 

prasīt izslēgšanu, ja:

kandidāts vai pretendents ar kompetentas 
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences 
tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā 
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 
programmas ietvaros ir kandidātu vai 
pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai 
naudas sodu samazinājusi

līgumslēdzējas iestādes rīcībā ir pietiekami 
pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka 
ekonomikas dalībnieks ir ar citiem ekonomikas 
dalībniekiem noslēdzis tādas vienošanās, kuru 
mērķis ir izkropļot konkurenci

12 mēneši no dienas, kad lēmums vai spriedums 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams

Maksimums 3 gadi no attiecīgā «notikuma 
dienas» - EST spriedums lietā C-470/13



Kas notiek izmeklēšanas laikā? 

• Nav aizlieguma piedalīties iepirkumos; nav 
pamata izslēgt no dalības iepirkumos

– Konkurences padomē izmeklēšana var ilgt līdz pat 
2 gadiem

– Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt 
administratīvajā tiesā (2 instances)

– vidējais tiesvedības ilgums 2 līdz 3 gadi

Vai Konkurences padome var noteikt 
aizliegumu dalībai iepirkumos, nosakot 
pagaidu noregulējumu? 



Vai citi konkurences tiesību pārkāpumi var būt 
izslēgšanas pamats?

• Konkurences tiesību pārkāpums ≠ smags 
profesionālās darbības pārkāpums

– izņēmums negodīga konkurence, ja atbildība 
piemērota atbilstoši Krimināllikuma 211. pantam

28.02.2017. MK noteikumi Nr. 109, PIL 42. 
panta 8. daļa, SPSIL 48. panta 3. daļa



Uzticamības atjaunošana – «pašattīrīšanās»

• Kandidāts / pretendents sniedz pierādījumus par:

– kaitējuma atlīdzināšanu;

– sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm; un

– tehniskiem, organizatoriskiem vai personālvadības 
pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu 
tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē

• Regulējums neaptver apakšuzņēmējus un personas, 
uz kuru spējām balstās kandidāts/pretendents 
(Direktīvā – «ikviens ekonomikas dalībnieks») 

Pietiekamību izvērtē pasūtītājs; 
var konsultēties ar kompetentām iestādēm



Brīdis, kad jāpārbauda izslēgšanas pamati?

• Atklāta konkursa gadījumā pārbaudi veic 
pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma 
pieņemšanas par līguma noslēgšanu

• Divpakāpju procedūrās (piem.,  slēgts konkurss, 
konkursa procedūra ar sarunām) pārbaudi veic:

(1) kandidātu atlases posmā - pārbauda visus kandidātus, 
kas būtu uzaicināmi iesniegt piedāvājumu, un 

(2) piedāvājumu izvērtēšanas posmā pārbaudi veic tikai 
pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma pieņemšanas 
par līguma noslēgšanu 



Vai karteļa dalībnieks var turpināt pildīt jau noslēgtu 
iepirkuma līgumu?

• PPPL, PIL un SPSIL neparedz līguma izbeigšanu šādā 
gadījumā

• Jāvērtē līgumā ietvertie noteikumi līguma pirmstermiņa 
izbeigšanai

• Citi iespējamie līguma izbeigšanas pamati: 

- LESD 101. panta 2. daļa un Konkurences likuma 11. panta 1. daļa 
(tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences 
kavēšana, ierobežošana vai deformēšana, ir spēkā neesošas) 
neaptver iepirkuma līgumu, ja vien pasūtītājs, nav piedalījies kartelī

- Civillikuma 1415. pants - par prettiesiskiem un tādēļ spēkā neesošiem 
atzīstami cita starp tādi darījumi, kuri vērsti uz likuma apiešanu, t.i., 
«darījumi, kas nav tiešā pretrunā ar likumā noteiktajiem aizliegumiem, 
bet ir vērsti uz likuma prasībām neatbilstoša rezultāta sasniegšanu 
ārēji likumīgā ceļā» 
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