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Pēc pievienotā saraksta

Par politikas izstrādi iepirkumu procedūru
vienkāršošanai, ieviešot ojiciāli apstiprinātus
komersantu sarakstus un sertifikāciju

Valsts sekretāru sanāksmē 20l0.gada l7.jūnijā ir izsludināts plāna projekts
"Par Pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences
nodrošināšanai" (VSS-746) (turpmāk - plāna projekts), kas satur uz ēnu
ekonomiku veicinošo faktoru (cēloņu) ierobežošanu un nodokļu maksātāju
uzvedības sistēmisku korekciju vērstus konceptuālus risinājumus.

Viens no plāna projektā ietvertajiem pasākumiem paredz komersantu "balto
sarakstu" izveidošanu, lai vienkāršotu pieteikšanos valsts un pašvaldību
iepirkumiem, kā arī pretendēšanu Eiropas Savienības projektu finansējumam,
samazinātu administratīvos šķēršļus un nodrošinātu iespējami ātrāku uzņēmēju
atbilstības kvalifikācijas prasībām vērtēšanu. Šajos sarakstos tiktu reģistrēti
uzņēmēji, kas atbilst noteiktiem kritērijiem un piekrīt publiskot informāciju par
savu uzņēmumu. Reģistrēšanās sarakstos cita starpā varētu veicināt tajos esošo
uzņēmēju savstarpējo sadarbību, pamatojoties uz sarakstos norādītās informācijas
publisko ticamību. Par minētā pasākuma ieviešanu atbildīga ir Finanšu ministrija
un Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar nozaru ministrijām.

Tiesiskais pamats "balto sarakstu" izveidošanai noteikts ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2004.gada 3l.marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (turpmāk - Direktīva
2004/18/EK). Saskaņā ar Direktīva 2004/18/EK 52.panta l.punktu dalībvalstis var
ieviest oficiāli apstiprināto būvuzņēmēju, piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju
sarakstus un veikt šo subjektu sertifikāciju, ko ir tiesīgas darīt sertifikācijas
struktūras - publisko vai privāto tiesību subjekti. Direktīvas 2004/l8/EK teksts
latviešu valodā pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā intemetā
(http://www.iub.gov.Iv/node/57).

Minētā politika dažādās modifikācijās jau šobrīd ir ieviesta vairākās Eiropas
Savienības dalībvalstīs, tajā skaitā Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā.
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Lai nodrošinātu plāna projektā noteiktā 9. pasākuma (informatīvā ziņojuma
par uzticamo uzņēmēju saraksta veidošanas principiem un darbības mehānismiem
sagatavošana) izpildi, Finanšu ministrija lūdz Jūs lidz 2010.gada 23.jūlijam sniegt
viedokli par iespējām ieviest "baltos sarakstus" vai sertifikāciju Jūsu ministrijas
kompetencē esošajās nozarēs.

Papildus lūdzam no Direktīvas 2004/18/EK 45.-50.pantā vai Publisko
iepirkumu likuma 39.--44.pantā uzskaitīto prasību klāsta identificēt vienojošās
prasības Jūsu ministrijas kompetencē esošajām nozarēm, ko ir iespējams vispārināt
konkrētās nozares ietvaros veicamajiem iepirkumiem un iekļaut "baltajā sarakstā".
Formulējot minētās prasības, īpaši lūdzam izdalīt tās, kas nav noteiktas kā
izslēgšanas noteikumi kandidāta vai pretendenta dalībai iepirkuma procedūrās.

Lūdzam pieprasīto informāciju nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi
Kaspars.Cirsis@fm.gov.Iv.

Vienlaikus informējam, ka vēstule ir nosūtīta tikai elektroniski.

Ar cieņu

valsts sekretārs

Cirsis 67095457

M.Bičevskis
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