SADARBĪBĀ AR EIROPAS BIZNESA ATBALSTA TĪKLU LATVIJĀ

Valsts un pašvaldību iestāžu publiskie iepirkumi ir nozīmīga
daļa valsts ekonomikā. Eiropas Komisijas aprēķini liecina, ka
ik gadu apmēram 250 000 valsts iestāžu Eiropas Savienībā
(ES) izsludina iepirkumus precēm, pakalpojumiem un piegādēm par summu, kas veido 14% kopējā IKP. Daudzās nozarēs, piemēram, enerģētikā, transportā, atkritumu apsaimniekošanā, sociālajā un veselības aizsardzībā, izglītībā, lielākie
pasūtītāji un klienti ir tieši publiskās iestādes. Un publiskie
iepirkumi ir veids, kā tās no uzņēmēju vidus izvēlas pakalpojumu sniedzējus un preču piegādātājus.
Latvijas atrašanās ES dod iespēju mūsu valsts uzņēmējiem
piedalīties ne tikai vietējo, bet arī citu valstu publisko iestāžu
izsludinātajos iepirkumos. Tieši tāpat ārzemju uzņēmēji var
startēt konkursos pie mums, veidojot konkurenci vietējā biznesa pārstāvjiem. Apjomīgos iepirkumos, kā, piemēram, ceļu
būve, transports, specifiski būvdarbi, nereti galvenās pretendentes ir tieši citvalstu kompānijas, jo Latvijas pārstāvjiem
trūkst kompetences vai kapacitātes. Un otrādi – Latvija spēj
piedāvāt citām valstīm savu pieredzi, zināšanas un prasmes.
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Mūsu uzņēmums darbojas ļoti specifiskā jomā – mēs
ražojam izstrādājumus ar vienu vai vairākiem pretviltošanas
elementiem. Latvijā mēs esam vienīgais šāds sertificētais
ražotājs, un vienīgais veids, kā mēs varam attīstīties un
augt, ir meklēt pasūtījumus ārpus valsts robežām.
Tā kā mūsu produkcija galvenokārt ir nepieciešama
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2017. gada oktobrī apstiprināta Eiropas Komisijas iepirkumu stratēģija, kuras mērķis ir uzlabot ES publisko iepirkumu
praksi, sadarbojoties valsts iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm. Lai visiem uzņēmumiem būtu vienlīdzīgi spēles
noteikumi, tiesību aktos iekļauts regulējums iepirkumu organizēšanai, kas jāievēro visām dalībvalstīm. Ja summa plānota konkrētā, ES tiesību aktos noteiktā apmērā, iepirkuma
procesā jāievēro ES kopējais regulējums. Mazākām summām
valsts var noteikt citu kārtību.

KOPĒJA DATUBĀZE VISAI EIROPAI
Lai uzņēmēji varētu orientēties valstu piedāvājumos un atrast
sev interesantos, izveidotas vairākas datubāzes, kurās tiek
apkopota informācija par publiskajiem iepirkumiem. Viena
no tādām ir TED (Tenders Electronic Daily) – tā ir elektroniskā
versija oficiālajai publikācijai tieši publisko iepirkumu jomā.
TED datubāzē ik gadu tiek publicēti 520 000 iepirkumu, to

publiskajam sektoram, tad pasūtījumi lielākoties veidojas
iepirkumu formā. Latvijas Investīciju attīstības aģentūra
(LIAA) mums dažos gadījumos ir palīdzējusi sameklēt vietējos pārstāvjus, kā arī kontaktēties ar vēstniecībām – gan lai
saņemtu palīdzību iepirkuma dokumentu aizpildīšanā, gan
arī pārstāvētu mūsu intereses strīdu gadījumā.
Tāpat LIAA ir veikusi dažu tirgu vai produktu izpēti, lai mēs
varētu saprast, kurās valstīs un kādā veidā tiek izsludināti
un veikti iepirkumi mūs interesējošajās produktu grupās.

skaitā ir vismaz 210 000 dažādu izsoļu ar kopējo vērtību
apmēram 420 miljoni eiro.
TED izmantošana ir bez maksas uzņēmējam ES un ārpus tās, un ik dienu šī datubāze tiek papildināta apmēram ar 2000 ierakstu. Sludinājumus iespējams meklēt
gan pēc valsts, gan reģiona, gan nozares, gan citiem
parametriem. Sludinājumi tiek publicēti visās 24 oficiālajās ES valodās. Uzņēmēji, kas nopietni plāno startēt
citu valstu publiskajos iepirkumos, TED datubāzē var
izveidot savu profilu, izvēlēties savas interešu jomas un
pieteikties jaunākās informācijas saņemšanai. Vietnē
ted.europa.eu ir pieejama arī pamācība datubāzes lietošanai.

INFORMĀCIJA PAR SPECIFISKĀM
PRASĪBĀM IEPIRKUMU DALĪBNIEKIEM
Daudzos iepirkumos pretendentiem tiek pieprasīts uzrādīt kompetenci apliecinošus dokumentus – sertifikātus,
apliecinājumus, izziņas no konkrētām iestādēm. Katrā
valstī prasības var atšķirties, tāpēc ir svarīgi pārliecināties par savu spēju izpildīt prasības pirms pieteikšanās –
nav noslēpums, ka liela daļa pretendentu tiek noraidīti
jau pašā sākumā iesniegto dokumentu neatbilstības dēļ.
Šādos gadījumos uzņēmēji ir aicināti izmantot informācijas sistēmu e-CERTIS (ec.europa.eu/tools/ecertis),
kas palīdzēs orientēties dažādos dokumentos un sertifikātos. e-CERTIS ir rīks, ko papildina un uztur katra
ES dalībvalsts. Tiesa, nav izslēgts, ka iepirkumā var tikt
pieprasīti arī tādi dokumenti, kas konkrētajā datubāzē
nav minēti. Pieejama arī rokasgrāmata, kas palīdzēs
apgūt datubāzes lietošanu.
Informāciju par konkrētu valstu publisko iepirkumu portāliem un datubāzēm, kontaktbiržām starp publiskajiem
iepircējiem un potenciālajiem pārdevējiem, kā arī konsultācijas par specifiskiem iepirkumu aspektiem iespējams
saņemt LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklā: www.een.lv

Starts iepirkumos ārvalstīs ir bijis ar mainīgām sekmēm – mēs esam ieguvuši vairākus pasūtījumus, bet
tai pašā laikā daudzos neesam atzīti par uzvarētājiem.
Noraidījumi galvenokārt saistīti ar nepilnībām iesniegtajos dokumentos. Katrā valstī ir atšķirīgas prasības
iepirkumiem un citādi akcenti, tāpēc palīdzība mums
būs nepieciešama arī nākotnē. Mēs noteikti turpināsim sadarboties gan ar LIAA, gan ar citām sabiedriskajām organizācijām – LTRK, nozaru asociācijām utt.
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