2013.gada 20.jūnijā, Saeimas deputāti trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus. Darba grupa, kas izstrādāja grozījumu priekšlikumus
norādījusi, ka izmaiņas veicinās atklātību un godīgu konkurenci, mazinās birokrātiju un novērsīs ļaunprātīgu likuma normu
piemērošanu iepirkumu procesos.
Aicinām piegādātājus, kuri piedalās publiskā sektora organizētajos iepirkumos, 2013.gada 31.jūlijā pl.15:00 uz semināru
“Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.
Jauni grozījumi paredz izmaiņas „mazo” iepirkumu veikšanas kārtībā, iepirkumu procedūrās piemērojamos izslēgšanas
nosacījumos, kvalifikācijas prasībās un citos dalības nosacījumos. No jauna tiek ieviests izslēgšanas nosacījums dalībai konkrētā
pasūtītāja iepirkumos nekvalitatīvi izpildīta līguma gadījumā, kā arī paredzēts pasūtītāja pienākums publicēt noslēgtos iepirkuma
līgumus un vispārīgās vienošanās.
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā stāsies spēkā jau šī gada 1.augustā.
Lai iepazīstinātu ar grozījumiem un veidotu pareizu izpratni par jauno normu piemērošanas termiņiem, aicinām piegādātājus, to
iepirkuma speciālistus uz semināru „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā“ 2013.gada 31.jūlijā, pl.15:00 – 18:00.
Semināra norises vieta: viesnīcas „Alberts“ konfereču zālē augšējā stāvā, Dzirnavu ielā 33, Rīgā.
Semināra ietvaros tiks aplūkoti un apspriesti sekojoši jautājumi:
-

Iepirkumu centralizācijas noteikumi;

-

Nosacījumu izmaiņas “mazo” iepirkumu regulējumā;

-

Izmaiņas kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumos;

-

Pretendentiem pieprasāmo izziņu pienākuma pāreja uz pasūtītāju;

-

Grozījumi, kas skar kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasības;

-

Jaunieviestais Pasūtītāja negatīvās pieredzes vērtēšanas noteikums;

-

Piedāvājuma nodrošinājuma griestu izmaiņas;

-

Izmaiņas viena pretendenta atbilstības gadījumā;

-

Iesnieguma par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšanas sēde un uzaicināšanas kārtība;

-

Citas izmaiņas, kas skar noteikumus un to ieviešanas termiņus.

Semināru vadīs publisko iepirkumu speciāliste Ieva Lācenberga –Rocēna (sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē) ar vairāku
gadu pieredzi publisko iepirkumu jomā:
- šobrīd vada savu privātpraksi un sniedz atbalstu klientiem (galvenokārt tieši saistībā ar publisko iepirkumu organizēšanu
vai dalību tajos, kā arī palīdz risināt ES fondu finansējuma apguves jautājumus veikto iepirkumu pārbaužu rezultātā, sniedz
apmācības par dažādiem publiskā iepirkuma problēmjautājumiem un piedalās Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotajā Ekspertu
Konsultatīvajā padomē),
- iepriekš strādājusi vienā no vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem “Sorainen” par juristi tiesvedības un komerclīgumu
darba grupā ar specializāciju publisko iepirkumu, publiskās un privātās partnerības jomā,
- pirms vairākiem gadiem vadījusi Iepirkumu uzraudzības biroja Juridisko departamentu, tostarp piedalījusies un vadījusi
vairāk kā 300 sūdzību izskatīšanas komisijas.
Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz šī gada 29.jūlijam, aizpildot dalībnieka pieteikuma veidlapu (pielikumā) un to nosūtot
uz e-pastu: iepirkumi@ilr.lv. Saņemot aizpildīto pieteikumu, Jums tiks nosūtīts rēķins un apstiprinājums dalībai seminārā.
Semināra dalības maksa: 40 LVL. Dalības maksā ir iekļauta dalība seminārā, izdales materiāli un uzkodas kafijas pauzes laikā.
Piesakot semināram vairākus dalībniekus, saņemsiet 25% atlaidi. Tiem piegādātājiem, kuru pārstāvji ir piedalījušies kādā no SIA
„ILR“ organizētajiem semināriem 2013.gadā, tiks piemērota 40 % atlaide.1
Ar cieņu,
Mg iur Ieva Lācenberga-Rocēna
SIA „ILR“ valdes locekle

1

Lūgums ņemt vērā, ka atlaides nesummējas.

