IV PIELIKUMS
Subsīdijas saņēmēju iepirkumi Eiropas Kopienas ārējo sakaru vajadzībām
1.

VISPĀRĒJIE PRINCIPI

Ja Projekta īstenošanai nepieciešams, lai Subsīdijas saņēmējs veiktu iepirkumu, par konkursa
uzvarētāju, ievērojot caurskatāmības un godīgas konkurences principus attiecībā uz potenciālajiem
izpildītājiem un izvairoties no interešu konfliktu rašanās, tiesības slēgt līgumu jāpiešķir ekonomiski
visizdevīgākam piedāvājumam (t. i., piedāvājums ar vislabāko cenas un kvalitātes attiecību).
Šajā nolūkā Subsīdijas saņēmējam jādarbojas atbilstoši 2.–7. pantā izklāstītajiem noteikumiem,
ievērojot 8. pantu.
Ja iepriekš minētie noteikumi netiek ievēroti, izdevumiem par šādi veiktām darbībām Kopienas
finansējums piešķirts netiek.
Komisija veiks pēc)pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Subsīdijas saņēmējs ir ievērojis šos noteikumus.
Šā Pielikuma noteikumi, izdarot nepieciešamās izmaiņas, attiecas arī uz līgumiem, ko slēdz Subsīdijas
saņēmēja partneri.

2.

ATBILSTĪBA DALĪBAI KONKURSĀ
2.1.

Valsts piederības nosacījums

Dalība Subsīdijas saņēmēja organizēta iepirkuma konkursa procesā ar vienādiem nosacījumiem ir
atvērta visām fiziskām un juridiskām personām no dalībvalstīm, kā arī no valstīm un teritorijām, kuras
skaidri noteiktas un/vai atļautas Finanšu regulā, pamata tiesiskajā regulējumā vai citos instrumentos,
kas reglamentē atbalsta programmu, no kuras tiek finansēta subsīdija. Savā piedāvājumā
pretendentiem jānorāda sava valsts piederība, uzrādot parasto attiecīgās valsts normatīvajos aktos
noteikto valsts piederības apliecinājumu.
Šis nosacījums neattiecas uz ekspertiem, kurus piedāvā pakalpojumu sniedzēji, kas piedalās konkursā,
vai uz subsīdijas finansētajiem pakalpojumu līgumiem.
2.2.

Izcelsmes nosacījums

Ja pamatdokumentā vai citos instrumentos, kas reglamentē programmu, no kuras tiek finansēta
subsīdija, ietverti izcelsmes nosacījumi precēm, kuras Subsīdijas saņēmējs iepērk subsīdijas ietvaros,
pretendentam jānorāda preču izcelsme. Šā pielikuma izpratnē termins „izcelsme” ir definēts Padomes
1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 23. un
24. pantā un citviet Kopienas tiesību aktos, kas reglamentē preču nepreferenciālo izcelsmi.
Izpildītājiem jāiesniedz Subsīdijas saņēmējam izcelsmes apliecinājums par aprīkojumu un
transportlīdzekļiem, kuru iegādes cena pārsniedz € 5000 par vienību, ne vēlāk kā pirmā rēķina
iesniegšanas brīdī. Izcelsmes sertifikātam jābūt izsniegtam preces izcelsmes valsts kompetentajās
iestādēs, un tam jāatbilst attiecīgo Kopienas tiesību aktu noteikumiem.
Ja pamatdokuments vai citi instrumenti, kas reglamentē programmu, no kuras tiek finansēta subsīdija,
neietver nosacījumus attiecībā uz Subsīdijas saņēmēja subsīdijas ietvaros veikto iepirkumu izcelsmi,
šo preču izcelsme nav reglamentēta un izcelsmes sertifikāta iesniegšana nav nepieciešama.
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2.3.

Valsts piederības un izcelsmes nosacījumu izņēmumi

Ja pastāv nolīgums par preču un pakalpojumu iepirkuma tirgus paplašināšanu, iepirkuma līgumiem
jābūt atvērtiem arī citu valstu pilsoņiem saskaņā ar nolīgumā noteiktajiem nosacījumiem.
Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos Komisija var ļaut piedalīties konkursā arī 2.1. pantā
neminētu valstu pārstāvjiem (vai atļaut preču piegādi no šādām valstīm), pamatojoties uz īpašajiem
nosacījumiem, kas noteikti pamatdokumentā vai citos instrumentos, kas reglamentē programmu, no
kuras tiek finansēta subsīdija.
2.4.

Pamats izslēgšanai no dalības iepirkuma konkursā

Kandidāts vai pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma konkursā, ja:
(1)

tas bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta, tā lietu administrēšanu uzņēmusies tiesa, tas ir
uzņēmies saistības ar kreditoriem, ir apturējis savu uzņēmējdarbību, ir tiesvedības procesa
subjekts iepriekšminētajās lietās vai atrodas līdzīgā situācijā, kuru izraisījis līdzīgs process, kas
noteikts valsts tiesību aktos un noteikumos;

(2)

tas ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas saistīts ar tā profesionālo darbību, ar spriedumu, kam ir
res judicata spēks (t.i., tas nevar tikt pārsūdzēts);

(3)

tas ir vainīgs smagā profesionālās darbības pārkāpumā, kas pierādāms ar jebkādiem Subsīdijas
saņēmēja pamatotiem līdzekļiem;

(4)

tas nav izpildījis saistības, kas attiecas uz sociālās apdrošināšanas iemaksu vai nodokļu
maksājumiem atbilstoši juridiskajiem nosacījumiem, kas ir spēkā valstī, kurā tas ir reģistrēts,
vai Subsīdijas saņēmēja valstī, vai valstī, kurā tiks izpildīts līgums;

(5)

tam ir ticis piemērots spriedums ar res judicata spēku par krāpšanu, korupciju, iesaistīšanos
noziedzīgās organizācijās vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu
interesēm;

(6)

tam pašlaik ir piemērots „Praktiskās Eiropas Komisijas ārējo projektu līgummetožu
rokasgrāmatas” 2.3.5. punktā minētais administratīvais sods.

Kandidātiem un pretendentiem jāapliecina, ka neviena no iepriekšminētajām situācijām uz tiem nav
attiecināma.
2.5.

Izslēgšana no līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas

Tiesības slēgt līgumu nevar piešķirt kandidātiem vai pretendentiem, kas iepirkuma konkursa laikā ir:
(a) atradušies interešu konfliktā;
(b) vainojami nepatiesas informācijas sniegšanā Subsīdijas saņēmējam, ja šī informācija ir
priekšnoteikums dalībai iepirkuma procesā, vai arī šo informāciju nav snieguši vispār.

3.

UZ VISIEM IEPIRKUMU KONKURSIEM ATTIECINĀMIE NOTEIKUMI

Konkursa dokumenti jāsagatavo atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei. Ja Subsīdijas saņēmējam
nav pašam savu dokumentu veidlapu, tas var izmantot Eiropas Komisijas ārējo projektu tīmekļa vietnē
publicētos paraugus. Eiropas Komisija nepublicēs Subsīdijas saņēmēja izstrādātos iepirkumu konkursu
dokumentus.
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Laika ierobežojumiem piedāvājumu un dalības pietiekamu iesniegšanai jābūt samērīgiem, lai
dotu ieinteresētajām pusēm saprātīgu un atbilstošu laiku sagatavot un iesniegt savus
piedāvājumus.
Visus dalības pieteikumus un piedāvājumus, kas atzīti par atbilstošiem prasībām, novērtē un salīdzina
vērtēšanas komiteja, pamatojoties uz iepriekš izziņotiem izslēgšanas, atlases un līguma piešķiršanas
kritērijiem. Šī komiteja sastāv no nepāra skaita — vismaz trim — komitejas locekļiem, kuriem ir visas
tehniskās un administratīvās spējas pamatota atzinuma sniegšanai par piedāvājumiem.

4.

PAKALPOJUMU LĪGUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
4.1.

Līgumi par € 200 000 un vairāk

Pakalpojumu līgumi par € 200 000 vai lielāku vērtību piešķirami starptautiskā slēgtā konkursā, par
kuru tiek publicēts iepirkuma paziņojums.
Iepirkuma paziņojums tiek publicēts visos piemērotajos plašsaziņas līdzekļos un noteikti Subsīdijas
saņēmēja tīmekļa vietnē, starptautiskajā presē un tās valsts nacionālajā presē, kurā tiek īstenots
Projekts, vai citos specializētajos periodiskajos izdevumos. Paziņojumā jānorāda piedāvājumu
iesniegšanai uzaicināmo kandidātu skaits četru līdz astoņu kandidātu robežās, un tam jābūt
pietiekamam, lai nodrošinātu īstu konkurenci.
Pieteikties dalībai var visi potenciālie pakalpojumu nodrošinātāji, kas atbilst 2. panta nosacījumiem,
taču tikai tie kandidāti, kuri atbilst publicētajiem atlases kritērijiem un kurus rakstveidā uzaicinājis
Subsīdijas saņēmējs, ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu.
4.2.

Līgumi par mazāk nekā € 200 000

Pakalpojumu līgumi, kuru vērtība nesasniedz € 200 000, tiek piešķirti bez paziņojuma publicēšanas,
veicot sarunu procedūru, kurā Subsīdijas saņēmējs konsultējas ar vismaz trim pakalpojumu
sniedzējiem pēc savas izvēles un vienojas par līguma nosacījumiem ar vienu vai vairākiem no tiem.
Ja pakalpojumu vērtība nepārsniedz € 10 000, Subsīdijas saņēmējs var veikt pasūtījumus, pamatojoties
uz vienīgo piedāvājumu.

5.

PIEGĀDES LĪGUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
5.1.

Līgumi par € 150 000 un vairāk

Piegādes līgumi par € 150 000 vai lielāku vērtību piešķirami starptautiskā, atklātā konkursā, par kuru
tiek publicēts iepirkuma paziņojums.
Iepirkuma paziņojums tiek publicēts visos piemērotajos plašsaziņas līdzekļos un noteikti Subsīdijas
saņēmēja tīmekļa vietnē, starptautiskajā presē un tās valsts nacionālajā presē, kurā tiek īstenots
Projekts, vai citos specializētajos periodiskajos izdevumos.
Piedāvājumu var iesniegt visi potenciālie piegādātāji, kas atbilst 2. panta nosacījumiem.
5.2.

Līgumi par € 60 000–150 000

Šādi līgumi tiek piešķirti vietēja atklāta konkursa kārtībā: iepirkuma paziņojums tiek publicēts visos
piemērotajos plašsaziņas līdzekļos, taču tikai valstī, kurā tiek īstenots Projekts.
Vietēja atklātā konkursa procedūrai jānodrošina citi nosacījumiem atbilstošie piegādātāji ar tādām
pašām iespējām kā vietējie uzņēmumi.
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5.3.

Līgumi par mazāk nekā € 60 000

Piegādes līgumi, kuru vērtība nesasniedz € 60 000, tiek piešķirti bez paziņojuma publicēšanas, veicot
sarunu procedūru, kurā Subsīdijas saņēmējs konsultējas ar vismaz trim piegādātājiem pēc savas izvēles
un vienojas par līguma nosacījumiem ar vienu vai vairākiem no tiem.
Ja piegādes vērtība nepārsniedz € 10 000, Subsīdijas saņēmējs var veikt pasūtījumus, pamatojoties uz
vienīgo piedāvājumu.

6.

DARBA LĪGUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
6.1.

Līgumi par € 5 000 000 un vairāk

Līgumi par € 5 000 000 vai lielāku vērtību piešķirami starptautiskā, atklātā konkursā, par kuru tiek
publicēts iepirkuma paziņojums.
Iepirkuma paziņojums tiek publicēts visos piemērotajos plašsaziņas līdzekļos un noteikti Subsīdijas
saņēmēja tīmekļa vietnē, starptautiskajā presē un tās valsts nacionālajā presē, kurā tiek īstenots
Projekts, vai citos specializētajos periodiskajos izdevumos.
Piedāvājumu var iesniegt visi izpildītāji, kas atbilst 2. panta nosacījumiem.
6.2.

Līgumi par € 300 000–5 000 000

Šādi līgumi tiek piešķirti vietēja atklāta konkursa kārtībā: iepirkuma paziņojums tiek publicēts visos
piemērotajos plašsaziņas līdzekļos, taču tikai valstī, kurā tiek īstenots Projekts.
Vietēja atklātā konkursa procedūrai jānodrošina citi nosacījumiem atbilstošie izpildītāji ar tādām
pašām iespējām kā vietējie uzņēmumi.
6.3.

Līgumi par mazāk nekā € 300 000

Darba līgumi, kuru vērtība nesasniedz € 300 000, tiek piešķirti bez paziņojuma publicēšanas, veicot
sarunu procedūru, kurā Subsīdijas saņēmējs konsultējas ar vismaz trim izpildītājiem pēc savas izvēles
un vienojas par līguma nosacījumiem ar vienu vai vairākiem no tiem.
Ja darba vērtība nepārsniedz € 10 000, Subsīdijas saņēmējs var veikt pasūtījumus, pamatojoties uz
vienīgo piedāvājumu.

7.

SARUNU PROCEDŪRA

Subsīdijas saņēmējs var piemērot sarunu procedūru, pamatojoties uz vienīgo piedāvājumu, šajos
gadījumos:
(a) ja tādu notikumu, kurus Subsīdijas saņēmējs nevarēja paredzēt un kuru izraisīšanā viņš nekādi
nav vainojams, rezultātā radies īpašas steidzamības gadījums un nav iespējams ievērot 3.–6. pantā
minētajām procedūrām noteiktos termiņus. Apstākļi, kas tiek norādīti kā pamatojums ārkārtas
steidzamībai, nekādā gadījumā nedrīkst būt Subsīdijas saņēmēja izraisīti.
Komisijas identificētās krīzes situācijās īstenotie pasākumi tiek uzskatīti par atbilstošiem īpašās
steidzamības nosacījumam. Komisija informē Subsīdijas saņēmēju par krīzes situācijas rašanos un
tās izbeigšanos;
(b) ja pakalpojumu sniegšana uzticēta valsts sektora iestādēm vai bezpeļņas organizācijām vai
asociācijām un tie ir saistīti ar institucionāla rakstura pasākumiem vai paredzēti atbalsta
sniegšanai tautām sociālajā jomā;
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(c) ja ar līgumiem tiek papildināti jau notiekoši pasākumi, kas nav ietverti galvenajā līgumā, bet kas
neparedzētu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami līguma izpildei vai kas ietver tādu pakalpojumu
atkārtošanos, kuri uzticēti sākotnējā līguma ietvaros pakalpojumus sniedzošajam izpildītājam;
(d) sākotnējā piegādātāja veiktas papildu preču piegādes, kas paredzētas vai nu daļējai parasto preču
vai aprīkojuma aizvietošanai vai kā esošo preču vai aprīkojuma papildinājums, ja piegādātāja
maiņas dēļ Subsīdijas saņēmējam būtu jāiegādājas aprīkojums ar atšķirīgiem tehniskajiem
rādītājiem, radot nesavietojamību vai nesamērojamas tehniskas grūtības darbībā un uzturēšanā;
(e) sākotnēji noslēgtajā līgumā neietvertiem papildu darbiem, kas neparedzētu apstākļu dēļ kļuvuši
nepieciešami darbu veikšanai;
(f) ja iepirkuma konkursa procedūra ir bijusi neveiksmīga, tas ir, ja nav saņemts neviens
un/vai finansiāli vērtīgs piedāvājums. Šādos gadījumos pēc konkursa procedūras
Subsīdijas saņēmējam ir tiesības pēc savas izvēles veikt pārrunas ar vienu vai
pretendentiem, kas piedalījušies konkursā, ar nosacījumu, ka sākotnējie konkursa
netiek būtiski mainīti;

kvalitatīvi
atcelšanas
vairākiem
noteikumi

(g) ja attiecīgais līgums ir konkursa rezultāts un atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem ir piešķirams
konkursa uzvarētajam vai vienam no uzvarētājiem; šādā gadījumā uz sarunām jāuzaicina visi
uzvarētāji;
(h) ja tehnisku iemeslu vai ekskluzīvu tiesību aizsardzības iemeslu dēļ līgumu iespējams piešķirt tikai
kādam konkrētam pakalpojumu sniedzējam;
(i) ja to nosaka piegādāto preču būtība vai sevišķas īpašības, piemēram, ja līguma izpildi drīkst veikt
tikai patentu un vai patentu izmantošanas licenču īpašnieki;
(j) ja pasūtījums tiek veikts humanitārajā galvenajā iepirkumu pārvaldē, kuru par tādu ir atzinis
attiecīgais Eiropas Komisijas dienests;
(k) izdevumu pārbaudes atskaites un finanšu garantijas izsniegšanai, ja tos paredz Līgums;
(l) līgumiem, kas pasludināti par slepeniem, vai līgumiem, kuru izpilde veicama atbilstoši speciāliem
drošības pasākumiem, vai ja tas nepieciešams Eiropas Savienības vai subsīdijas saņēmēja valsts
būtisko interešu aizsardzībai;
(m) līgumiem par preču tirgū kotētu un iegādātu preču piegādēm;
(n) līgumiem par iegādēm ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem vai nu no piegādātāja, kas gatavojas
pilnībā izbeigt savu saimniecisko darbību, vai no bankrotējoša uzņēmuma administratoriem vai
likvidatoriem, uzņēmuma, kas uzņēmies saistības ar kreditoriem, vai tamlīdzīgas valsts tiesību
aktos noteiktas procedūras ietvaros.

8.

SPECIĀLIE GADĪJUMI
8.1.

Līdzfinansējums

Ja:
– Projektu līdzfinansē vairākas donororganizācijas un
– viena no pārējām donororganizācijām, kuras ieguldījums kopējās Projekta izmaksās ir lielāks nekā
Komisijas ieguldījums, uzliek Subsīdijas saņēmējam par pienākumu ievērot iepirkumu konkursu
noteikumus, kas atšķiras no 3.–7. pantā izklāstītajiem,
Subsīdijas saņēmējam ir tiesības piemērot šīs donororganizācijas noteiktos noteikumus. Taču 1. un
2. pantā izklāstītie vispārējie principi un valsts piederības un izcelsmes noteikumi tiek piemēroti
jebkurā gadījumā.
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8.2.

Dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes

Ja Subsīdijas saņēmējs vai partneris ir līgumslēdzēja iestāde un/vai līgumslēdzēja organizācija
iepirkuma procedūrai piemērojamo Kopienas direktīvu izpratnē, tā pienākums ir prioritāri piemērot šo
dokumentu attiecīgos nosacījumus, 3.–7. panta noteikumus. Taču 2. pantā izklāstītie vispārējie principi
un valsts piederības un izcelsmes noteikumi tiek piemēroti jebkurā gadījumā.
8.3.

Starptautiskās organizācijas

Ja partneris ir starptautiska organizācija, tas piemēro pats savus iepirkuma noteikumus, ja vien tie
nodrošina garantijas, kas līdzvērtīgas starptautiski pieņemtajiem standartiem. Ja tās nepiemēro savus
noteikumus vai īpašos gadījumos Komisija un Subsīdijas saņēmējs vienojas izmantot citas iepirkuma
procedūras ar šādām garantijām. Taču 2. pantā izklāstītie vispārējie principi un valsts piederības un
izcelsmes noteikumi tiek piemēroti jebkurā gadījumā.
8.4.

Centralizēto iepirkumu biroji

Ja Subsīdijas saņēmējs kā pakalpojumu sniedzēju izmanto centralizēto iepirkumu biroju, viņš to
izvēlas saskaņā ar iepriekš pakalpojumu līgumiem noteikto kārtību.
7. panta (j) punkta izpratnē centralizēto iepirkumu birojs ir neatkarīga un profesionāla bezpeļņas
struktūra, kas specializējas preču piegāžu tehniskajā un komerciālajā pārvaldībā.
Šāds centralizēto iepirkumu birojs piemēro noteikumus, kādi noteikti Subsīdijas saņēmējam. Ja tā ir
humanitāra galvenā iepirkumu pārvalde, kuru par tādu ir atzinis attiecīgais Eiropas Komisijas dienests
(skatīt http://ec.europa.eu/echo/about/actors/procurement_en.htm), tā piemēro noteikumus, par kuriem
panākta vienošanās tās apstiprinājuma brīdī, ievērojot 2. pantā izklāstītos valsts piederības un
izcelsmes noteikumus.
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