Izvilkumi no Publisko iepirkumu likuma (PIL) 391.panta, lai ilustrētu piemēru kā
pārbaudāmi pretendentu izslēgšanas iemesli Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)
Piemērā nav uzskaitītas visas iepirkuma procedūras un visi izslēgšanas iemesli, bet, lai pārskatāmāk ilustrētu pārbaudi, ir minēts tikai atklāts konkurss
un tie izslēgšanas iemesli, par kuriem ziņas atrodas savā atsevišķā reģistrā, kā arī kuriem tajā pat laikā ir savstarpēji atšķirīga pārbaudes kārtība, proti,
nodokļu parādi, kā arī noziedzīgi nodarījumi un pārkāpumi.
Kas tiek pārbaudīts:
1. Informācija no Sodu reģistra (SR) par PIL 391.panta pirmās daļas 1.-3.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un pārkāpumiem.
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja, piemēram, veicot pārbaudi pēc lēmuma par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, secināms, ka pretendents ir atzīts par vainīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā (ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams
(nepārsūdzams) attiecīgais lēmums vai nolēmums), tai skaitā pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vēl nebija iestājies likumā
noteiktais noilgums;
2. Informācija no Uzņēmumu reģistra (UR) par PIL 391.panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem.
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja, piemēram, veicot pārbaudi pēc lēmuma par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, secināms, ka ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process.
3. Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datubāzes par PIL 391.panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu.
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības atklātā konkursā, ja saskaņā ar publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā
ievietoto informāciju ir konstatēts, ka:
- pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir bijuši nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā, ir nodokļu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Kad tiek veikta pārbaude:
PIL 391.panta trešā daļa (1.punkts)
Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši
citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, t.i., kad pieņem lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Pārbaudes darbības apraksts EIS:
1. Pārbauda datus par piedāvājuma iesniegšanas termiņa
pēdējo dienu
Pārbauda vēsturiskos datus tikai VID un SR par to, vai
pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā ir bijuši nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz
150 euro, kā arī, vai minētājā datumā pretendentam nav
sodāmība (vēl nav bijis iestājies noilgums) PIL
391.panta pirmās daļas 1.punktā un PIL 391.panta
pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos nodarījumos.
EIS tas tiek darīts, ierakstot vēsturisko piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējās dienas datumu. EIS
automātiski deaktivizē pārbaudes UR, jo šajā reģistrā
esošie dati saskaņā ar PIL nosacījumiem vēsturiski nav
jāpārbauda.

14.06.2016.

2. Tālāk pārbaude turpinās vienā no diviem veidiem:
a) (viens solis) Pārbaude tiek veikta tajā pašā dienā,
kad pieņemts lēmums pie iespējamo līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Pārbauda aktuālos datus SR, UR un VID par to, vai
pretendentam nav sodāmība PIL 391.panta pirmās
daļas
1.punktā
minētajos
noziedzīgajos
nodarījumos, vai tas nav izdarījis PIL 391.panta
pirmās daļas 2. un 3.punktā minētos pārkāpumus,
vai tam nav pasludināts maksātnespējas process, tas
nav likvidēts vai tā saimnieciskā darbība nav
apturēta, kā arī vai tam šajā datumā nav nodokļu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
EIS tas tiek darīts, ierakstot pārbaudes brīža aktuālo
datumu un atzīmējot visus reģistrus.

16.10.2016.

b) (divi soļi) ja pārbaude netiek veikta tajā pašā dienā,
kad pieņemts lēmums pie iespējamo līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gan vēlāk.
Tad attiecīgi pārbauda (divi atsevišķi pieprasījumi):
- pirmkārt, vēsturiskos datus VID par to, vai
pretendentam datumā, kad tika pieņemts
lēmums par iespējamo līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, nav bijuši nodokļu parādi, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro;
EIS tas tiek darīts, ierakstot vēsturisko datumu
kad tika pieņemts lēmums par iespējamo
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un
atzīmējot pārbaudi VID, bet neatzīmējot
pārbaudi SR, jo šajā reģistrā esošie dati saskaņā
ar PIL nosacījumiem šajā gadījumā vēsturiski
nav jāpārbauda. EIS automātiski deaktivizē arī
pārbaudes UR, jo šajā reģistrā esošie dati
saskaņā ar PIL nosacījumiem vēsturiski nav
jāpārbauda.
-

otrkārt, aktuālos datus SR un UR par to, vai
pretendentam nav sodāmība PIL 391.panta
pirmās daļas 1.punktā minētajos noziedzīgajos
nodarījumos, vai tas nav izdarījis PIL 391.panta
pirmās daļas 2. un 3.punktā minētos
pārkāpumus, kā arī vai tam nav pasludināts
maksātnespējas process, tas nav likvidēts vai tā
saimnieciskā darbība nav apturēta.
EIS tas tiek darīts, ierakstot pārbaudes brīža
aktuālo datumu un atzīmējot tikai SR un UR
reģistrus, jo VID dati ir jāpārbauda tikai par to
datumu, kurā tika pieņemts lēmumus par
iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
kas tika izdarīts jau pirmajā pieprasījumā.

16.10.2016.

25.10.2016.

