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IUB lēmums Nr.4-2.2/16-9 
 Iepirkuma priekšmets – kravas pārvadājumi SPS 
 Apstrīdētā prasība  - jāiesniedz transportlīdzekļa ražotāja pārstāvja 

vai CSDD izsniegts «Euro V/5 drošs» kravas automobiļu ekoloģijas 
un drošības sertifikāts 

 IIK norāda:  
 SPSIL 20.panta (3): tehniskajās specifikācijās var noteikt vides 

aizsardzības prasības un Euro 5 standarta prasība ir tieši 
saistīta ar ietekmes uz vidi aspektiem 

 Ņemot vērā regulas Nr.715/2007 preambulas 5.punktā norādīto 
attiecībā uz gaisa kvalitātes mērķu sasniegšanu un to, ka 
attiecīgā regula pieņemta 2007.gadā, ir tikai likumsakarīgi, ka 
SPS izvēlējies pēc iespējas augstāku Euro standartu, vienlaikus 
apzinoties arī tirgus iespējas 
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IUB lēmums Nr.4-1.2/16-73 
 Iepirkuma priekšmets – ēdināšanas pakalpojumi 
 Apstrīdētā prasība – «Ēdināšanā izmantoto pārtikas produktu 

piegāde videi draudzīgā veidā». Max. punktu skaits, ja attālums 
nepārsniedz 40 km. Kāpēc attālumu nevar noteikt no preču- 
izsniegšanas punkta, piemēram, veikala? 

 IIK norāda:  
 Jo mazāks piegādes attālums, jo videi draudzīgāka piegāde 
 Ir pieļaujams paredzēt maksimāli nelielu attālumu, ja vien 

attiecīgajā attālumā ir pietiekams ražotāju, audzētāju, 
piegādātāju skaits 

 Pasūtītāja pārstāvji pamatoja, ka 40  km rādiusā ir vairāki 
desmiti uzņēmēju 

 Paredzot  attālumu noteikt arī no veikaliem, kā pieprasa 
iesniedzējs, netiktu nodrošināta videi draudzīga piegāde 
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IUB lēmums Nr.4-1.2/16-132 

 Iepirkuma priekšmets - Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas izglītības 
iestādei, piemērota PIL 8.panta septītā daļa 

 Kritērijs «Produkti, kuri tiks piegādāti no ražotājiem un tirgotājiem, kas 
atrodas 20 km rādiusā no Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības 
iestādes atrašanās vietas» 

IIK norāda:  

 Mērķis leģitīms, mazināt CO2 izmešus 

 20 km rādiuss  samērīgs, ņemot vērā, ka šajā attālumā ir pietiekams 
skaits ražotāju un tirgotāju. Jāņem vērā, ka jāpiegādā 50 produkti no 
šāda attāluma, pārējos var piegādāt no cita attāluma, nesaņemot 
mazāku punktu skaitu. 

 



IUB lēmums Nr.4-1.2/15-295 
 Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde 
 Apstrīdētā prasība – «Videi draudzīga piegāde». Jānorāda preču 

piegādes attālums no pretendenta noliktavas vai uzņēmuma līdz 
pasūtītājam 

 IIK norāda:  
 Izvēloties vērtēt videi draudzīgu piegādi, pasūtītāja rīcībā jābūt 

informācijai, ka preces  faktiski tiks piegādātas no norādītajām 
adresēm 

 Papildus jāievēro MK noteikumu Nr.673 prasības 
papildus cenas kritērijam vismaz 2 no noteikumos 

uzskaitītajiem kritērijiem 
 cena ne vairāk kā 50 % apmērā 
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IUB lēmums Nr.4-1.2/16-46 
 
 Iepirkuma priekšmets – ēdināšanas pakalpojumi 
 Apstrīdētā prasība – Iesniedzējs apstrīd, ka būtisko produktu grupā 

kurām jāatbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām iekļautas plūmes un 
skābēti kāposti  

 
 IIK norāda:  

 Tas,  ka plūmes un skābēti kāposti nav bieži paredzēti 
ēdienkartēs, nenozīmē, ka pasūtītājs nevar vēlēties, lai tie 
atbilstu BL, NPKS vai LPIA prasībām, un piešķirt par tiem 
punktus 
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Ieteikumi 

Pasūtītājam jāizvērtē: 
prasību objektivitāte (pamatotība) 
prasību samērīgums 
vai normatīvie akti paredz obligātas prasības 

MK noteikumi Nr.673 (pārtika, ēdināšana) 

prasības  transportlīdzekļu iepirkumam (PIL  46.1 pants; 
SPSIL 19.pants) 

energoefektivitātes prasības (PIL 46.2 pants; MK noteikumi 

Nr.612) 

 

 



Ieteikumi 

Pasūtītājam jāizvērtē: 
 
kā pārbaudīs prasību izpildi 
 
kā līgumā kontrolēs prasību izpildi 

 

 



 

Ieteikumi IUB mājaslapā 



Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? 


