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Publiskie iepirkumi ārvalstīs - iegūsti 

no ES vienotā tirgus 
 

Publisko iepirkumu līgumi veido vairāk kā 17% no ES kopējā iekšzemes kopprodukta. Lai 

palielinātu apgrozījumu un veicinātu izaugsmi, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) būtu 

svarīgi piekļūt un piedalīties ne tikai savas, bet arī citu Eiropas Savienības valstu izsludinātajos 

publiskajos iepirkumos. 

Zināms, ka piedalīšanās publiskā iepirkuma procedūrā ir izaicinājums ikvienam uzņēmējam, it 

īpaši, ja iepirkuma procedūra notiek ārvalstī. Šādi iepirkumi var sniegt lielas iespējas, taču 

piedalīšanās tajos ir sarežģītāka, nekā savas valsts iepirkumos. 

Uzņēmumiem būtu svarīgi zināt un izmantot visas piedāvātās atbalsta iespējas un informatīvās 

lapas, lai šo procesu padarītu pēc iespējas ērtāku un saprotamāku. 

 

Izdevuma otrajā lapaspusē atradīsiet plašāku informāciju!   
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Datubāzes un noderīgas saites  
saistībā ar publiskajiem iepirkumiem 

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) 
http://www.iub.gov.lv 

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas 
darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, likumu “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām”, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

Eiropas publiskā iepirkuma tīkls (Public Procurement Network - PPN) 
http://www.publicprocurementnetwork.org 

Eiropas publiskā iepirkuma tīkls ir starptautisks publisko iepirkumu ekspertu pārstāvju sadarbības tīkls, kas 

iekļauj visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas Savienības kandidātvalstis, Eiropas Ekonomiskās 

asociācijas biedrus un Šveici. Tajā pieejamas saites uz valstu nacionālajām publisko iepirkumu 

kontaktpunktiem, mājaslapām un likumdošanu. Plašāka informācija par tīklu pieejama šeit. 

Tenderu elektroniskais žurnāls (Tenders Electronic Daily - TED) 
http://www.ted.europa.eu 

Šis elektroniskais žurnāls/datubāze ir galvenais bezmaksas informācijas avots par Eiropas Komisijas un 
citu publisko pārvaldes iestāžu organizētajām liela apjoma publisko iepirkumu procedūrām visā Eiropas 
Savienībā jeb izsludinātajiem iepirkumu konkursiem, kuru līgumu paredzamā vērtība ir virs ES noteiktajiem 
sliekšņiem. 

Šo publisko iepirkumu sludinājumu ievietošana brīvi pieejamajā datubāzē ES un EFTA dalībvalstīm ir 
obligāta. Datubāze satur arī ASV, Japānas un citu valstu publikācijas. Informācija ir pieejama visās ES 
oficiālās valodās. 

TED piedāvā: 

• tieši piekļūt publisko iepirkumu publiskiem uzaicinājumiem, iesniegt priekšlikumus no ES un visas 
Eiropas; 

• ik dienas vairāk kā 1000 jaunu paziņojumu, tātad – simtiem uzņēmējdarbības iespēju; 

• oficiālu, uzticamu un juridisku saistošu informāciju no visām ražošanas un tirdzniecības nozarēm un 
ES iestādēm. 

ANO piegādātāju saraksts (United Nations Global Marketplace  - UNGM) 
http://www.ungm.org 

Lai uzņēmēji varētu pretendēt uz ANO pasūtījumiem, OBLIGĀTI jāreģistrējas oficiālajā ANO piegādātāju 
sarakstā (United Nations Global Marketplace). 

ANO datu bāze darbojas pēc "vienas pieturas aģentūras" principa, kur attiecīgais pretendents var norādīt 
savas jomas profilu, iepirkumu apmēru, mērķa reģionu (piem. pēc ģeogrāfiskā novietojuma) utt. Oficiāli 
reģistrētajiem potenciālajiem piegādātājiem tiek personīgi izsūtīti piedāvājumi, atbilstoši viņu profilam. 

e-CERTIS 
http://ec.europa.eu/markt/ecertis 

e-CERTIS ir informācijas sistēma, kas palīdz vieglāk orientēties dažādos dokumentos un sertifikātos, kurus 
pieprasa uzņēmumiem, kad tie piedalās publiskā iepirkuma konkursos ES dalībvalstīs. 

Šī sistēma palīdz: 

• uzņēmumiem saprast, kādi dokumenti un sertifikāti jāiesniedz, kad tie piedalās ES dalībvalstī rīkotā 
konkursā; 

• Eiropas valstu iestādēm noskaidrot, kādus dokumentus tām būtu jāpieprasa no konkursu 
dalībniekiem un kādus dokumentus var atzīt par pieņemamiem. 

Lietotāja rokasgrāmata: 

http://www.een.lv/files/een/attachments/eCERTIS_brochure_lv.pdf  

http://www.iub.gov.lv/
http://www.publicprocurementnetwork.org/
http://www.een.lv/files/een/attachments/par_public_procurement_network.pdf
http://www.ted.europa.eu/
http://www.ungm.org/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis
http://www.een.lv/files/een/attachments/eCERTIS_brochure_lv.pdf
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Systeme d'Information sur les Marches Publics (SIMAP) 
http://www.simap.europa.eu 

SIMAP nodrošina piekļuvi svarīgākajai informācijai par publiskajiem iepirkumiem Eiropā. 

Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/public-procurement 

Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts 

Eiropas Komisijas Vienotais tirgus  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement 

Viss par publisko iepirkumu ES – sākot no likumdošanas līdz pat sūdzību iesniegšanai. 

Publisko iepirkumu projekts Eiropas Biznesa atbalsta tīkla ietvaros (Tenders for Small & 
Medium-sized Enterprises - T4SME) 
 http://www.internationaltenders.eu 

Projekta mājaslapā iespējams uzzināt praktiskus padomus darbojoties ar publiskajiem iepirkumiem, kā arī 
piedāvāta iespēja 3 mēnešus bez maksas saņemt regulārus, personalizētus publisko iepirkumu sarakstus 
jūsu e-pastā. 

 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN Latvija)  
 
Ja Jums ir jautājumi par publiskajiem iepirkumiem, izmantojiet iespēju sazināties arī ar mums:  

 
EEN Latvija LIAA birojs 
Pērses iela 2,  
Rīga, LV-1442 
Tālr. 67039430 
E-pasts: een@liaa.gov.lv 
 
Seko EEN un LIAA jaunumiem arī Twitter: EEN_Latvia, LIAALatvija 
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