Par balstīšanos uz trešo personu iespējām.
Likumdošana: Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešā daļa, 42.panta trešā daļa, Jaunā publisko iepirkumu
likuma 13.panta ceturtā un piektā daļa, 45.panta astotā daļa, 46.panta ceturtā daļa.

Pretendents var balstīties uz trešo personu saimniecisko un finansiālo stāvokli,
kā arī uz tehniskajām vai profesionālajām spējām.
Šāda balstīšanās var izpausties kā ekonomikas dalībnieku apvienošanās, startējot kā piegādātāju apvienībai vai
piesaistot trešās personas kā apakšuzņēmējus.

Balstīšanās uz saimniecisko vai finansiālo stāvokli:
Prasību izvirzīšanas saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim leģitīmais mērķis ir pārliecināties, vai
pretendentam ir pietiekoši finanšu līdzekļi, kredītspējas un uzticamība, lai izpildītu līgumu. Apstāklis, ka vienam no
piegādātāju grupas dalībniekiem šādas spējas piemīt, nav automātiski attiecināmas uz piegādātāju grupu kā tādu,
kā arī nepāriet galvenajam uzņēmējam. Kā pierādījums saimniecisko un finansiālo spēju nodošanai var būt:
Pilnsabiedrības izveide, kur visi piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemas solidāru atbildību par
pilnsabiedrības saistībām;
Piegādātāju apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja ekspromisorisks galvojums par piegādātāju
apvienības saistību izpildi. Galvojums var būt kā nosacītā saistība (t.i., galvojums stājas spēkā, ja ar
pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums);
Līguma izpildei nepieciešamo finansiālo resursu nodošana pretendentam (šādā gadījumā jāsniedz
pierādījumi, ka persona, uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām pretendents balstās, nodos
pretendenta rīcībā līguma pilnīgai izpildei nepieciešamos resursus (tie var būt materiāli, darbaspēks,
mantas ieguldījums vai aizdevums). [IUB 11.01.2016 Nr.4-1.2/15-389/2]. Tomēr šādā gadījumā vienmēr
būs jāizvērtē jautājums par nodoto resursu pietiekamību un pretendenta atbildību par saistību izpildi,
tādēļ šādā gadījumā ir iespējami strīdi par nodoto resursu pietiekamību, kā arī par piegādātāju apvienības
dalībnieka (apakšuzņēmēja) saistībām pret Pasūtītāju, jo nekonstatējot šādas saistības, netiek izpildīts
prasības leģitīmais mērķis.

Balstīšanās uz tehniskajām vai profesionālajām spējām.
Profesionālās un tehniskās spējas parasti pārbauda, izvirzot prasības iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu
sniegšanā vai piegāžu veikšanā. No šī viedokļa ir svarīgi, vai spējas, uz kurām pretendents balstās, tiks patiešām
izmantotas līguma izpildē. Attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām saglabājas princips, ka pasūtītājam
ir jāsaņem pietiekami pierādījumi, ka pretendentam, kas atsaucas uz viena vai vairāku citu juridisko personu
iespējām, pēdējo minēto resursi, kuri ir vajadzīgi līguma realizācijai, faktiski būs pieejami [EST 10.10.2013 C-94/12].
No faktiskas tehnisko un profesionālo spēju nodošanas jānodala gadījums, kad pretendents (personu apvienība)
atsaucas uz savu dalībnieku kompetenci ar nolūku tikai formāli izpildīt minimālās prasības tehniskajām un
profesionālajām spējām [EST 08.09.2015 C-324/14]. Par šādu formālu tehnisko un profesionālo spēju nodošanu

var liecināt tas, ka personas, kurām ir attiecīgā pieredze un uz kuru iespējam pretendents gandrīz pilnībā balstās,
tikai daļēji tiek iesaistīta līguma izpildē, tādējādi šāda pieredze iepirkuma rezultātā noslēdzamā iepirkuma līguma
ietvaros nav noderīga pilnā apmērā [IUB 29.07.2015 Nr.4-1.2/15-218]. Līdzīgi, arī citu koncernā ietilpstošu
uzņēmumu pieredze nav uzskatāma par pretendenta pieredzi [AT 21.06.2016 SKA-189/2016]
Lai pretendents varētu balstīties uz trešo personu profesionālajām un tehniskajām spējām, jābūt pierādījumiem,
ka trešās personas spējas (pieredze, zināšanas) tiks izmantotas iepirkuma līguma izpildē, par ko var liecināt:
Personai, uz kuras spējām pretendents balstās, paredzēts nodot to iepirkuma priekšmeta daļu, kura atbilst
šādas personas kompetencēm;
Ja spējas, uz kurām balstās, ir saistītas ar projekta vadību, nepieciešams, lai arī iepirkuma līguma vadība
pilnībā vai kādā tā daļa būtu nodota personai, uz kuras iespējām pretendents balstās;
Personai, uz kuras spējām pretendents balstās, nododamā darbu daļa ir samērīga, t.i., nododamo darbu
apjoms finanšu izteiksmē vai mērot citādi, atbilst darbu daļai, kuru izpildei ir nepieciešama specifiska
pieredze (t.i., ja darbi, kuru veikšanā pieprasītā pieredze ir apakšuzņēmējam, sastāda 70% no kopējā darbu
apjoma, apstāklis, ka šim apakšuzņēmējam ir nodoti 10% no kopējā darbu apjoma, neliecina par
apakšuzņēmēja pieredzes izmantošanu).

Šis materiāls ir daļa no publisko iepirkumu likuma komentāriem un uz to attiecas SIA “Scorfa” autortiesības.
Publisko iepirkumu likuma komentāri būs pieejami portāla www.iepirkumiem.lv reģistrētiem lietotājiem sākot ar
2017.gada martu.
Materiālu atļauts iekļaut prezentācijās vai izdales materiālos tikai ar atsauci uz portālu www.iepirkumiem.lv
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