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Iepirkumu uzraudzības birojs 

Iesniegumu izskatīšanas komisija 

L Ē M U M S 

 

Rīgā 2018.gada 13.jūlijā          Nr.4-1.2/18-110 

Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija, izveidota ar 

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas D.Gailes 2018.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.1-2/142, 

šādā sastāvā: 

 

komisijas priekšsēdētāja –    D.Paura – Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta 

vecākā referente-juriste; 

 

komisijas locekļi: K.Lapiņa – Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā 

departamenta vecākā referente-juriste; 

 K.Riekstiņš – Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu 

piemērošanas departamenta vecākais referents; 

piedaloties: 

iesniedzēja – AS „VIRŠI-A” – pārstāvēm: 

S.Kojānei – AS „VIRŠI-A” pilnvarotajai personai; 

S.Glužinai – AS „VIRŠI-A” pilnvarotajai personai; 

 

pasūtītāja – Jēkabpils novada pašvaldības – pārstāvēm: 

I.Neretai – Jēkabpils novada pašvaldības pilnvarotajai personai; 

M.Cankalei – Jēkabpils novada pašvaldības pilnvarotajai 

personai; 

 

2018.gada 13.jūlijā atklātā sēdē izskatīja AS ,,VIRŠI-A” (turpmāk arī  – Iesniedzējs) 

iesniegumu par Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk arī – Pasūtītājs) rīkoto atklāto 

konkursu „Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2018/1.2-2/9) (turpmāk arī – Konkurss). 

 

Iesniegumu izskatīšanas komisija 

 

konstatēja: 

 

[1] Iesniedzējs 2018.gada 13.jūnijā Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedza 

iesniegumu (Iesniedzēja 2018.gada 13.jūnija vēstule Nr.2018-198) par Pasūtītāja rīkotā 

Konkursa pārtraukšanu. 

Iesniedzējs norāda, ka Pasūtītājam konkrētajā gadījumā nepastāvēja objektīvs 

pamatojums pārtraukt Konkursu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra 

noteikumu Nr.107 ,,Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtības” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.107) 230.punktu. 

Vienlaikus Iesniedzējs uzskata, ka, ja Pasūtītājs ir norādījis, ka grozījumi Konkursā 

nav veicami, tad Pasūtītājam Konkurss bija nevis jāpārtrauc, bet jāizbeidz. 

Ievērojot minēto, Iesniedzējs lūdza Iepirkumu uzraudzības birojam atcelt Pasūtītāja 

lēmumu par Konkursa pārtraukšanu un uzdot izvērtēt iesniegtos piedāvājumus. 

 

[2] Pasūtītājs Iesniedzēja iesniegumu uzskata par nepamatotu (Pasūtītāja 2018.gada 

26.jūnija vēstule Nr. JNP/1.2-2/18/700). 

Pasūtītāja iepirkuma komisija 2018.gada 5.jūnija sēdē, vērtējot iesniegtos 

piedāvājumus, konstatēja, ka Konkursa tehniskajā specifikācijā ir pieļauta būtiska kļūda un ka 
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grozījumus Konkursa dokumentācijā vairs nav iespējams veikt, tādējādi Konkurss ir 

jāpārtrauc. Konkursa tehniskajā specifikācijā iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, taču 

Pasūtītājam tas nav izdevīgi, tādējādi nav iespējams nodrošināt Pasūtītāja līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku. Pasūtītājs nevarēja Iesniedzēju vairāk informēt 

par konstatētajām būtiskajām kļūdām Konkursa tehniskajā specifikācijā, lai nodrošinātu 

piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

Pasūtītājs rūpīgi izvērtēja, cik saprātīgs, ekonomisks un racionāls būs lēmums par 

Konkursa pārtraukšanu, un, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Publisko iepirkumu 

likumu, Noteikumiem Nr.107, likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” un citiem tiesību aktiem, pieņēma lēmumu pārtraukt Konkursu. 

Ievērojot minēto, Pasūtītājs lūdza Iepirkumu uzraudzības birojam atstāt spēkā 

Pasūtītāja iepirkuma komisijas lēmumu un atzīt Iesniedzēja iesniegumu par nepamatotu. 

 

[3] Pasūtītājs 2018.gada 13.jūlijā Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedza papildu 

paskaidrojumus (Pasūtītāja 2018.gada 12.jūlija vēstule Nr. JNP/1.2-2/18/733). Papildu 

paskaidrojumos norādīti vēl arī citi apstākļi, kurus Pasūtītājs uzskata kā pamatojumu 

Konkursa pārtraukšanai. 

 

[4] Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, noklausoties iesnieguma izskatīšanas 

sēdē lietas dalībnieku sniegtos paskaidrojumus, iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka 

Iesniedzēja iesniegums ir pamatots. 

 

[5] Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt: 

iepirkumu atklātumu (1.punkts); piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem (2.punkts); pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot 

tā risku (3.punkts). 

Publisko iepirkumu likuma 68.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka persona, kura ir vai ir 

bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai 

pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto 

iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir 

iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu 

normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu 

atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto 

iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras 

laikā. 

Konkursa nolikuma 6.1.punktā noteikts, ka iepirkuma priekšmets ir degvielas – 

bezsvina benzīna ar oktānskaitli 95E un sezonai atbilstošas dīzeļdegvielas iegāde – uzpilde, 

izmantojot bezskaidras naudas norēķinu kredītkartes, Jēkabpils novada pašvaldības un tās 

iestāžu autotransportam atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atbilstoši Konkursa nolikuma 

6.3.punktam iepirkuma priekšmets sadalīts trīs daļās: 1.daļa – degvielas iegāde Jēkabpils 

novada pašvaldības un tās iestāžu, izņemot Rubenes un Zasas pagasta pārvaldes teritorijā 

esošo iestāžu un struktūrvienību, vajadzībām (6.3.1.apakšpunkts); 2.daļa – degvielas iegāde 

Jēkabpils novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vajadzībām, kuras darbojas Rubenes 

pagasta pārvaldes teritorijā (6.3.2.apakšpunkts); 3.daļa – degvielas iegāde Jēkabpils novada 

pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vajadzībām, kuras darbojas Zasas pagasta pārvaldes 

teritorijā (6.3.3.apakšpunkts). 

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2018.gada 8.maija piedāvājumu atvēršanas sēdes 

protokolā minēto piedāvājumus Konkursa 1.daļā iesniedza: 1) SIA ,,Astarte-Nafta”, 

2)  SIA ,,Neste Latvija”, 3)  AS ,,VIADA Baltija”, 4)  Iesniedzējs; Konkursa 2.daļā – 

SIA ,,Siliņi”; Konkursa 3.daļā – SIA ,,Astarte-Nafta”. Savukārt saskaņā ar iepirkuma 

komisijas 2018.gada 5.jūnija sēdes protokolā Nr.1.2.-2/54 minēto, detalizēti izvērtējot 

iesniegtos skaidrojumus, izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, iepirkuma 
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komisija konstatēja, ka Konkursa tehniskajā specifikācijā ir pieļauta būtiska kļūda un ka 

grozījumi Konkursa nolikumā nav veicami, līdz ar to Konkurss ir jāpārtrauc. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 71.panta septīto daļu iesniegumu izskatīšanas 

komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz tā iesniedzēja un dalībnieku minētajiem faktiem, 

pasūtītāja paskaidrojumiem. 

No Iesniedzēja iesniegumā un iesnieguma izskatīšanas sēdē Iesniedzēja pārstāvju 

minētā secināms, ka Iesniedzējs apstrīd lēmumu par Konkursa pārtraukšanu, jo uzskata, ka 

konkrētajā gadījumā Konkurss bija nevis jāpārtrauc, bet jāizbeidz, kā arī to, ka Pasūtītājam 

nepastāvēja objektīvs pamatojums Konkursa pārtraukšanai. Vienlaikus, tā kā Iesniedzējs savu 

piedāvājumu ir iesniedzis vienīgi Konkursa 1.daļā, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, 

ka tādējādi arī Iesniedzēja iesniegums ir attiecināms vienīgi uz minēto iepirkuma daļu, jo 

attiecībā uz pārējām Konkursa daļām Iesniedzēja subjektīvo tiesību aizskārums nav 

konstatējams. Līdz ar to iesniegumu izskatīšanas komisija turpmāk lēmumā izvērtēs 

Iesniedzēja iesniegumā norādīto iebildumu pamatotību, kā arī iepirkuma komisijas 2018.gada 

5.jūnija lēmuma par Konkursa 1.daļas pārtraukšanu tiesiskumu. 

 

[6] Atbilstoši Konkursa tehniskās specifikācijas 5.punktam Iepirkuma priekšmeta 

apjoms Konkursa 1.daļā: benzīns ar pētniecisko oktānskaitli 95E – 39 300 litri 

(5.1.1.apakšpunkts), dīzeļdegviela – 42 200 litri (5.1.2.apakšpunkts); Konkursa 2.daļā: 

benzīns ar pētniecisko oktānskaitli 95E – 6000 litri (5.2.1.apakšpunkts), dīzeļdegviela – 

7000 litri (5.2.2.apakšpunkts); Konkursa 3.daļā: benzīns ar pētniecisko oktānskaitli 95E – 

7000 litri (5.3.1.apakšpunkts), dīzeļdegviela – 15 000 litri (5.3.2.apakšpunkts).  

Savukārt atbilstoši Konkursa tehniskās specifikācijas 9.punktam pretendentam, kurš 

piesakās uz Konkursa 1.daļu, degvielas uzpildes stacijām (turpmāk – DUS) jāatrodas (vismaz 

1 DUS katrā norādītajā ceļa posmā) Jēkabpils pilsētas kreisajā krastā, ceļa posmā Jēkabpils-

Jelgava, ceļa posmā Jēkabpils-Rīga un citviet Latvijas teritorijā. Konkursa tehniskās 

specifikācijas 10.punktā noteikts, ka pretendentam, kurš piesakās uz Konkursa 2.daļu, 

degvielas uzpildes stacijām jāatrodas (vismaz 1 DUS katrā norādītajā ceļa posmā) 10 km 

rādiusā no Rubenes pagasta pārvaldes ēkas. Konkursa tehniskās specifikācijas 11.punktā 

noteikts, ka pretendentam, kurš piesakās uz iepirkuma 3.daļu, degvielas uzpildes stacijām 

jāatrodas (vismaz 1 DUS katrā norādītajā ceļa posmā) 21 km rādiusā no Zasas ciema centra 

un Jēkabpils pilsētas kreisajā krastā, ceļa posmā Jēkabpils-Jelgava, ceļa posmā Jēkabpils-Rīga 

un citviet Latvijas teritorijā. 

Noteikumu Nr.107 230.punkts nosaka, ka pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 

izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu šajos noteikumos paredzētajos gadījumos, 

kā arī tad, ja par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu; citos gadījumos pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt 

izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka no minētās tiesību normas izriet, ka 

iepirkuma procedūru pasūtītājs var pārtraukt jebkurā brīdī (neatkarīgi no tā, vai ir iesniegti 

piedāvājumi vai arī ir bijis lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, jo iepirkuma 

procedūra noslēdzas nevis ar lēmumu par uzvarētāja noteikšanu, bet gan ar līguma noslēgšanu 

(Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā SKA-862/2010)), ja tam ir 

objektīvs pamatojums. Tāpat iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka minētajā tiesību 

normā noteiktais objektīvais pamatojums ir vērtējams nevis attiecībā pret pretendentiem, bet 

gan attiecībā pret pasūtītāju, tas ir, vai tieši pasūtītājam ir šāds pamatojums vai konkrētie 

apstākļi, kurus pasūtītājs norāda kā pamatojumu iepirkuma procedūras pārtraukšanai. 

Vienlaikus norādāms, ka pasūtītājs, izvērtējot iemeslu pamatotību, lēmumu par iepirkuma 

procedūras pārtraukšanu varētu pieņemt, piemēram, šādos gadījumos: 1) pasūtītājam ir zudusi 

vajadzība pēc šāda iepirkuma; 2) nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras 

dokumentos; 3) iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas; 4) nav izvēlēta 

atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar likumu un citos gadījumos. Arī Eiropas Savienības 
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Tiesa ir secinājusi, ka gadījumā, ja pasūtītājs pēc piedāvājumu pārbaudes atklāj, ka ir kļūdījies 

savā sākotnējā apstākļu un vajadzību novērtējumā un uzaicinājuma saturs nepieļauj tam 

izvēlēties ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, tas var pieņemt lēmumu pārtraukt 

iepirkumu, bet šādam lēmumam ir jāatbilst kopienas publiskā iepirkuma tiesību 

pamatprincipam, to vidu – vienlīdzīgas attieksmes principam (Eiropas Savienības Tiesas 

2003.gada 16.oktobra rīkojumu lietā Nr.C-244/02 Kauppatalo Hansel). 

Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka grozījumu veikšana iepirkuma 

procedūras dokumentācijā, nepārtraucot iepirkuma procedūru, ir iespējams vienīgi līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savukārt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām grozījumus iepirkuma dokumentācijā nevar veikt, jo pretējā gadījumā tiktu pārkāpti 

Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteiktie principi. Tādējādi arī konkrētajā gadījumā, pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām konstatējot nepieciešamību veikt grozījumus 

Konkursa tehniskajā specifikācijā, atbilstoši normatīvajam regulējumam ir lemts par 

Konkursa pārtraukšanu, nevis izbeigšanu (iepirkuma procedūras izbeigšanas iemesli ir 

izsmeļoši uzskaitīti Noteikumu Nr.107 229.punktā).  

No Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā (piemēram, spriedums lietā C-454/06) 

norādītā izriet, ka jebkura būtisku iepirkuma procedūras dokumentu un iepirkuma līguma 

grozījumu izdarīšana, kas tajos nav paredzēta, ir pielīdzināma jauna iepirkuma līguma 

noslēgšanai, kam būtu piemērojami publisko iepirkumu jomu reglamentējošo aktu noteikumi. 

Līdz ar to secināms, ka, pirmkārt, pasūtītājam objektīvi jāizvērtē, vai grozījumi vispār ir 

nepieciešami, un, otrkārt, grozījumu objektīvās nepieciešamības gadījumā pasūtītājam, lai 

pieņemtu objektīvi pamatotu lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, ir jākonstatē, ka 

minētie grozījumi ir būtiski, kā rezultātā ir nepieciešams veikt jaunu iepirkuma procedūru.  

Iesniegumu izskatīšanas komisija vērš uzmanību arī uz Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamenta 2015.gada 6.novembra spriedumā lietā SKA-748/2015 

norādīto, ka lietās par iepirkuma procedūras pārtraukšanu ir jāvērtē ne tikai lēmumā par 

iepirkuma procedūras pārtraukšanu ietvertie argumenti, bet ir jāļauj pasūtītājam pierādīt, ka tā 

lēmums izbeigt iepirkuma procedūru ir objektīvi pamatots un nav patvaļīgs. 

Tādējādi izskatāmajā lietā, vērtējot Pasūtītāja pieņemtā lēmuma tiesiskumu, 

iesniegumu izskatīšanas komisijas uzdevums ir izvērtēt, vai Pasūtītājam ir objektīvi apstākļi, 

kuru rezultātā nepieciešams veikt grozījumus, šajā gadījumā pārtraucot procedūru. Proti, 

izskatāmās lietas ietvaros ir jāizvērtē, vai atbilstoši Noteikumu Nr.107 230.punktam 

Pasūtītājam pastāvēja objektīvs pamatojums pārtraukt Konkursu 1.daļā un vai šāds Pasūtītāja 

lēmums nav patvaļīgs un nepārkāpj publiskā iepirkuma tiesību principus. 

Pārbaudot lietas materiālus un uzklausot lietas dalībnieku iesnieguma izskatīšanas 

sēdes laikā minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Pasūtītājs Konkursa 

pārtraukšanu pamato ar to, ka Konkursa tehniskajā specifikācijā ir veicami būtiski grozījumi, 

jo iepirkuma priekšmets nepamatoti ir sadalīts daļās un Pasūtītājam vairs nav nepieciešama 

degvielas iegāde tādā apjomā, kāds norādīts Konkursa nolikumā. Vienlaikus, iepazīstoties 

iepirkuma komisijas 2018.gada 5.jūnija sēdes protokolā Nr.1.2.-2/54 minēto, ka Konkursa 

tehniskajā specifikācijā ir pieļauta būtiska kļūda un ka grozījumi Konkursa nolikumā nav 

veicami, līdz ar to Konkurss ir jāpārtrauc, iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka šajā 

protokolā minētie apstākļi nekādā veidā nenorāda uz nepieciešamību pēc jebkādu grozījumu 

jeb precizējumu veikšanas Konkursa nolikumā, un līdz ar to arī nav konstatējams lēmuma par 

Konkursa pārtraukšanu objektīvais pamatojums. Šāds objektīvais pamatojums nav 

konstatējams arī Iesniedzējam 2018.gada 5.jūnijā nosūtītajā paziņojumā par iepirkuma 

procedūras pārtraukšanu (vēstule Nr. JNP/1.2.-2/18657). 

Iesnieguma izskatīšanas sēdes laikā Pasūtītāja pārstāves paskaidroja, ka, vadoties no 

ekonomiskiem apsvērumiem un, lai nodrošinātu Pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

jauno konkursu plānots sadalīt divās iepirkuma daļās šobrīd esošo trīs daļu vietā, proti, 

Konkursa 1.daļai būtu jāpievieno Konkursa 3.daļa, vienlaikus nemainot Konkursa tehniskajā 

specifikācijā noteikto nosacījumus Konkursa 1. un 3.daļā par attālumiem, kādos jāatrodas 
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pretendenta DUS. Atbildot uz iesniegumu izskatīšanas komisijas uzdoto jautājumu par to, 

kādā veidā, apvienojot Konkursa 1. un 3.daļu, tiek panākta Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīva 

izmantošana, Pasūtītāja pārstāves norādīja, ka finanšu aprēķini pagaidām nav veikti, tomēr no 

saimnieciskā viedokļa Pasūtītājam būs ērtāk izmantot viena pretendenta izsniegtās degvielas 

norēķinu kartes, kā arī nodrošinātas plašākas degvielas iegādes iespējas, proti, Konkursa 

1.daļā noteiktās Jēkabpils novada pašvaldība un tās iestādes, izņemot Rubenes pagasta 

pārvaldes teritorijā esošās iestādes un struktūrvienības, varēs iegādāties degvielu arī Konkursa 

3.daļā norādītajā teritorijā (DUS (vismaz 1 DUS katrā norādītajā ceļa posmā) jāatrodas 21 km 

rādiusā no Zasas ciema centra un Jēkabpils pilsētas kreisajā krastā, ceļa posmā Jēkabpils-

Jelgava, ceļa posmā Jēkabpils-Rīga un citviet Latvijas teritorijā) un otrādi – Konkursa 3.daļā 

noteiktās Zasas pagasta pārvaldes teritorijā esošās iestādes varēs iegādāties degvielu arī 

Konkursa 1.daļā norādītajā teritorijā (DUS (vismaz 1 DUS katrā norādītajā ceļa posmā) 

jāatrodas Jēkabpils pilsētas kreisajā krastā, ceļa posmā Jēkabpils-Jelgava, ceļa posmā 

Jēkabpils-Rīga un citviet Latvijas teritorijā).  

Izvērtējot iepriekš minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka konkrētajā 

gadījumā nav konstatējams objektīvs pamatojums Konkursa 1.daļas (kā arī Konkursa 

kopumā) pārtraukšanai, jo, pirmkārt, nav konstatējams, kādā veidā izpaužas Pasūtītāja 

saimnieciskais neizdevīgums pie esošā Konkursa iepirkuma priekšmeta daļu sadalījuma 

(saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvju norādīto šādi finanšu aprēķini nav veikti), vēl jo vairāk no 

Pasūtītāja tīmekļvietnē esošās informācijas par iepriekšējos gados veiktajiem degvielas 

iepirkumiem ir konstatējams, ka šāds daļu sadalījums ir pastāvējis gadiem, proti, iepirkuma 

priekšmets vienmēr ticis sadalīts 3 daļās identiski kā Konkursā. Tāpat konstatējams, ka gan 

iepriekšējo gadu degvielas iepirkumos, gan piedāvājumu Konkursa 3.daļā vienmēr ir 

iesniedzis tikai viens konkrēts pretendents, kas, kā secināms un ko iesnieguma izskatīšanas 

sēdē nenoliedza arī Pasūtītāja pārstāves, vienīgais arī var izpildīt nosacījumu par DUS 

atrašanās attālumu no Zasas ciema centra. Līdz ar to kritiski vērtējams arī Pasūtītāja pārstāvju 

arguments par plašākas degvielas iegādes iespējām, apvienojot Konkursa 1. un 3.daļu. 

Otrkārt, iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā apstāklis, ka Pasūtītājam būs ērtāk 

izmantot viena pretendenta izsniegtās degvielas norēķinu kartes, pats par sevi nav atzīstams 

par objektīvu un pietiekamu pamatojumu Konkursa pārtraukšanai. Tāpat, ievērojot degvielas 

iepirkuma specifiku un degvielas cenu nepastāvīgumu, iesniegumu izskatīšanas komisija 

norāda, ka nav nekādas nozīmes Pasūtītāja pārstāvju argumentam, ka, nodrošinot degvielas 

iegādi lielākā apjomā, pretendents var piedāvāt arī zemāku cenu. Gluži pretēji, apvienojot 

Konkursa 1. un 3.daļu, kur 3.daļā noteikto DUS atrašanās attālumu no Zasas ciema centra var 

izpildīt tikai viens pretendents, Pasūtītājs pēc būtības izslēdz jebkādas konkurences iespējas 

un arī līdz ar to riskē saņemt cenas ziņā neizdevīgu piedāvājumu. 

Savukārt attiecībā uz Pasūtītāja pārstāvju iesnieguma izskatīšanas sēdes laikā minēto, 

ka Pasūtītājam vairs nav nepieciešams Konkursa nolikumā norādītais iepirkuma priekšmeta 

apjoms, iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka Konkursa nolikuma 6.6.punktā noteikts, 

ka Pasūtītājs negarantē nolikuma 6.4.punktā noteikto iepirkuma priekšmeta apjomu un 

degvielu iegādājas pēc faktiskās nepieciešamības. Tāpat Konkursa tehniskā specifikācijas 

7.punktā ir noteikts, ka iepirkuma priekšmeta apjoms var tikt samazināts vai palielināts ne 

vairāk kā par 20%, ņemot vērā faktisko nepieciešamību un Pasūtītāja budžeta iespējas.  

Tādējādi Pasūtītāja pārstāvju minētais arguments par iespējamām degvielas iegādes apjoma 

izmaiņām arī nav atzīstams par pamatu Konkursa pārtraukšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija nekonstatē, ka 

Pasūtītāja norādītie Konkursa pārtraukšanas iemesli konkrētajā gadījumā būtu uzskatāmi par 

objektīviem un pamatotiem, līdz ar to Iesniedzēja iesniegums ir atzīstams par pamatotu. 

Papildus attiecībā uz Pasūtītāja iesnieguma izskatīšanas sēdē iesniegtajiem papildu 

paskaidrojumiem (2018.gada 12.jūlija vēstule Nr. JNP/1.2-2/18/733) un tajos norādītajiem 

apstākļiem Konkursa pārtraukšanai, iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka izskatāmās 

lietas ietvaros tiem nav nekādas izšķirošas nozīmes lēmuma pieņemšanai, jo norādītie papildu 
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apstākļi ir konstatēti Pasūtītāja iepirkuma komisijai, atkārtoti detalizēti izvērtējot Konkursa 

nolikumu, pēc Iesniedzēja iesnieguma saņemšanas un attiecīgi nav bijuši par pamatu 

apstrīdētā lēmuma par Konkursa pārtraukšanu pieņemšanai, kā arī par tiem nav informēti 

pretendenti. Turklāt iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā tie pirmšķietami nav atzīstami 

par tādiem, kuru dēļ būtu pamats uzskatīt, ka pastāv objektīvs iemesls Konkursa 

pārtraukšanai.  

Iesniegumu izskatīšanas komisija vērš uzmanību arī uz Eiropas Savienības Vispārējās 

tiesas secināto, ka saskaņā ar pastāvīgo judikatūru pienākuma norādīt pamatojumu apjoms ir 

atkarīgs no attiecīgā tiesību akta veida un situācijas, kādā tas ir pieņemts; pamatojumā ir 

skaidri un nepārprotami jānorāda iestādes argumentācija, lai, pirmkārt, ieinteresētās personas 

varētu uzzināt pieņemtā akta pamatojumu un varētu aizstāvēt savas tiesības, un pārbaudīt, vai 

lēmums ir pamatots, un, otrkārt, lai Kopienu tiesa varētu pārbaudīt tā likumību (sk. Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2008.gada 14.maija rīkojuma apvienotajās lietās 

„Incuna.Com/Parlaments”, T-383/06 un T- 71/07, EVLI:EU:T:2008:148 67.punktu). Līdz ar 

to Pasūtītāja vēlāk norādītie apstākļi nevar būt par pamatojumu Konkursa pārtraukšanai, un 

iepirkuma procedūra nevar tikt pārtraukta, pamatojoties uz pieņēmumu par apstākļiem, kas 

iestāsies nākotnē, jo to nav iespējams pārbaudīt un pārliecināties, vai Pasūtītāja apsvērumi 

pārtraukt iepirkuma procedūru ir atzīstami par objektīvi pamatotiem. 

 

Apkopojot lēmumā minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka, tā kā 

Iesniedzēja iesniegums ir pamatots, Pasūtītāja lēmums par Konkursa 1.daļas pārtraukšanu ir 

atceļams.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, 

68.panta pirmo daļu, 71.panta otrās daļas 5.punktu, ceturto un septīto daļu, kā arī 

Noteikumu Nr.107 229. un 230.punktu, iesniegumu izskatīšanas komisija 

 

nolēma: 

 

– atcelt pasūtītāja – Jēkabpils novada pašvaldības – lēmumu par rīkotā atklātā 

konkursa „Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2018/1.2-2/9) 1.daļā pārtraukšanu (iepirkuma komisijas 

2018.gada 5.jūnija sēdes protokols Nr. 1.2.-2/54); 

– uzdot pasūtītājam – Jēkabpils novada pašvaldībai – divdesmit darbdienu laikā no 

lēmuma saņemšanas dienas atkārtoti izvērtēt atklātā konkursa „Degvielas iegāde Jēkabpils 

novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2018/1.2-

2/9) 1.daļā iesniegtos piedāvājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 71.panta devīto 

daļu:  

1) pieņemt lēmumu, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem 

pretendentiem; 

2) vienlaicīgi nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju attiecībā uz 

lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu. 

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 72.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.  

 

 

Komisijas priekšsēdētāja  D.Paura 

 

 

 


