NOTEIKUMI
Ilūkstē
2017.gada 30.martā

Nr. 2/2017
(prot. Nr.5, 11.§)

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 27.novembra noteikumos Nr.13/2014
“Tirgus izpētes un iepirkumu veikšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Publisko iepirkumu likuma 2. un 9. pantu

1. Izdarīt 2014.gada 27.novembra Ilūkstes novada pašvaldības noteikumos Nr.13/2014 “Tirgus
izpētes un iepirkumu veikšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi vai Kārtība) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. kārtību, kādā pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās (turpmāk – Pasūtītājs) tiek
veikta priekšizpēte paredzamās līgumcenas noteikšanai zemsliekšņa iepirkumos, ja
paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir no EUR
5000,00 līdz EUR 9999,99 bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) un
būvdarbu līgumiem ir no EUR 10 000,00 līdz EUR 19 999,99 (bez PVN) – (turpmāk –
Zemsliekšņa iepirkumi);”
1.2. Izteikt noteikumu 11.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.8. Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot noteikumus (piegāžu un pakalpojumu līgumiem,
kuru līgumcena ir no EUR 5000,00 līdz EUR 9999,99 (bez PVN) un būvdarbu
līgumiem, kuru līgumcena ir no EUR 10 000,00 līdz EUR 19 999,99 (bez PVN), ja tas
nav objektīvi iespējams Pasūtītājam neparedzamo ārkārtas apstākļu rezultātā vai, ja
tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma
tiesību aizsardzību, līgumu vai izpildīt tikai konkrēts piegādātājs.”
1.3. Izteikt noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Veicot preču un pakalpojumu iegādes līdz EUR 5000,00 (bez PVN) un būvdarbu
iegādes līdz EUR 10 000,00 (bez PVN), Pasūtītāja, iestādes/struktūrvienības vadītāja
pienākums ir izvērtēt piedāvājumus un izvēlēties saimnieciski un ekonomiski
izdevīgāko.”
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1.4. Izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Ja darba organizācijai nepieciešamās preces un pakalpojumi ir pieejami
Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk - EIS) un piedāvātā cena ir zemāka
salīdzinājumā ar citiem piegādātājiem, tad Pasūtītāja, iestādes/struktūrvienības
vadītāja pienākums ir prioritāri izvēlēties iepirkumu veikšanu šajā sistēmā, kaut arī
netiek sasniegts EUR 5000,00 (bez PVN) slieksnis 12 mēnešu periodā. Nepieciešamības
gadījumā šīs preces vai pakalpojumi ir iegādājami citās iegādes vietās.”
1.5. Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:
“25. Iestādes/struktūrvienības vadītājam ir obligāts pienākums nodrošināt 14.punktā
minēto preču un pakalpojumu iegādi EIS, ja to līgumcena 12 mēnešu periodā
attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir EUR 5000,00 (bez PVN) vai lielāka.”
1.6. Izteikt noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir EUR 5000,00 (bez PVN) vai lielāka, bet
mazāka par EUR 42 000 euro (bez PVN) piegāžu un pakalpojumu līgumiem un EUR 20
000 (bez PVN) vai lielāka, bet mazāka par EUR 170 000 euro (bez PVN) būvdarbu
līgumiem, tiek veikti šādā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto:”
1.7. Izteikt noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:
“27. Iepirkuma procedūras – atklāts konkurss, slēgts konkurss, sarunu procedūra, u.c.,
kas ietvertas Publisko iepirkuma likumā, tiek veiktas, ja publisku piegādes vai
pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar EUR 42 000 (bez PVN) vai
lielāka un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir EUR 170 000 (bez PVN)
vai lielāka.”
1.8. Papildināt noteikumus ar 291.punktu šādā redakcijā:
“291.Iepirkumu sekretāre sadarbībā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļu līdz kārtēja
gada 1.aprīlim, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 77.pantam, sagatavo statistikas
pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajiem Iepirkumiem.”

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna
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