Informācija publisko iepirkumu pretendentiem

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
Publiskā iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt valsts budžeta līdzekļu
efektīvu izlietojumu, pretendentu sacensības rezultātā saņemot labāko
piedāvājumu, ko nodrošina brīva konkurence. Tikai neatkarīgi un godprātīgi
izstrādāti piedāvājumi iepirkumā veicina zemāku cenu vai labākas kvalitātes
preču un/vai pakalpojumu piedāvājumu.
Kas ir apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu?
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu ir dokuments, ar kuru
pretendents apliecina, ka savu piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi, kā arī
informē pasūtītāju par jebkuru saziņu, kas tam bijusi ar saviem
konkurentiem. Šāda informācija mazina aizliegtu vienošanos risku
publiskajos iepirkumos.
Aizliegta vienošanās pastāv tad, ja konkurējoši uzņēmumi ir sadarbojušies,
lai kopīgi panāku sev izdevīgu iepirkuma procedūras rezultātu, piemēram,
vienojoties par iespējamo uzvarētāju iepirkuma procedūrā. Šādu aizliegtu
vienošanos rezultātā pasūtītājs, kurš vēlas iegūt preces vai pakalpojumus
iepirkuma procesā, saņem mākslīgi deformētu cenu un zemākas kvalitātes
preces vai pakalpojumus.
Kas ir konkurents?
Apliecinājumā ar jēdzienu „konkurents” saprotams uzņēmums, kurš
iesniedz vai varētu iesniegt piedāvājumu konkrētajā iepirkumā. Tādējādi
konkurents ir arī uzņēmums, kuru pretendents plāno norādīt vai ir norādījis
kā piesaistīto apakšuzņēmumu, ja tas nepieciešams, lai kvalificētos
konkrētajam iepirkumam. Tāpat konkurents var būt uzņēmums, kurš kopā
ar pretendentu uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku vai ir saistīti
uzņēmumi.
Ja rodas šaubas par to, vai kāds uzņēmums ir uzskatāms par konkurentu,
apliecinājumā vēlams norādīt informāciju par saziņu ar šo uzņēmumu, lai
novērstu iespējamu izslēgšanu no iepirkumu procedūras, jo ir iesniegta
nepilnīga informācija par saziņu, kas tam bijusi ar konkurentiem.
Kāds ir apliecinājuma saturs?
Aizpildot apliecinājuma 4.punktu, pretendents atzīmē vienu no
piedāvātajiem variantiem:
‒ 4.1.apakšpunkts jāatzīmē gadījumā, ja pretendents piedāvājumu
iepirkumam sastādījis neatkarīgi un konkurenti nav apmainījušies ar
jebkādu informāciju par konkrēto iepirkumu, tajā skaitā nav
konsultējušies, slēguši līgumus vai vienojušies.
‒ 4.2.apakšpunkts jāatzīmē, ja starp pretendentu un kādu no tā
konkurentiem ir bijušas konsultācijas, noslēgti līgumi vai vienošanās
vai veikta cita veida saziņa. Šis punkts jāatzīmē arī tad, ja:
o starp uzņēmumiem, kuri konkrētajā tirgū ir konkurenti, slēgta
vienošanās par apakšuzņēmēja piesaistīšanu;
o uzņēmumi nodibinājuši sadarbību, kuras mērķis nav
konkurences ierobežojums konkrētajā iepirkumā;

o piedāvājumus konkrētajā iepirkumā atsevišķi iesnieguši
uzņēmumi, kuri konkrētajā tirgū ir uzskatāmi par vienu tirgus
dalībnieku.1
Apliecinājuma 5. un 6.punktā norādīts, kāda veida konsultācijas, līgumi vai
vienošanās vai cita veida saziņa starp konkurentiem ir aizliegta. Parakstot
un iesniedzot apliecinājumu, pretendents apliecina, ka konkrētie saziņas
veidi starp pretendentu un tā konkurentiem nav notikuši.
Kādas ir sekas par nepatiesas informācijas sniegšanu apliecinājumā
un konkurences tiesību pārkāpumu?
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pretendents par nepatiesas
informācijas sniegšanu apliecinājumā var tikt izslēgts no dalības publiskā
iepirkuma procedūrā. Aizpildot un iesniedzot apliecinājumu, pretendenti
apliecina, ka apzinās, kāda atbildība par aizliegtu vienošanos ir paredzēta
saskaņā ar Konkurences likumu (sk. apliecinājuma 7.punktu). Par aizliegtu
vienošanos uzņēmumam var tikt piemērots naudas sods līdz 10% apmēram
no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, kā arī uz gadu liegta dalība
publiskajos iepirkumos.2

Piemēram, ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme pār vienu tirgus
dalībnieku vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visus tirgus dalībniekus var uzskatīt par vienu tirgus
dalībnieku.
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Plašāka informācija par izslēgšanu no dalības publiskos iepirkumos:
http://www.kp.gov.lv/lv/aizliegtas-vienosanas/Izslegsana-no-iepirkumu-proceduras
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