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Revidenti uzskata, ka ES iestādēm vajadzētu vienkāršot 
konkursus par līgumu slēgšanu 
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka ES iestādēm būtu jādara vairāk, lai palīdzētu 
uzņēmumiem atrast līgumu piedāvājumus un piedalīties konkursos par to slēgšanu. ES revidenti 
aicina ierobežot birokrātiskos mehānismus ES publiskajā iepirkumā un jaunajā tiešsaistes platformā, 
kurā apkopoti visu iestāžu līgumi. 

Revidenti pārbaudīja, cik lielā mērā ES iestādes dara pieejamus savus publiskā iepirkuma līgumus. Tika 
konstatēts, ka pārvaldības un kontroles pasākumi bija pamatoti un mazināja kļūdu risku, kas varētu nelabvēlīgi 
ietekmēt uzņēmumu iespēju piedalīties un taisnīgu attieksmi pret tiem. Tomēr, kad iestādes 2015. gadā 
pārskatīja noteikumus, tās neuzlaboja piekļuvi ar vienkāršākām procedūrām un iespējami labi nepaskaidroja 
neskaidrās jomas. Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Centrālās bankas – galveno 
ES iestāžu – iepirkums 2014. gadā veidoja aptuveni 4 miljardus EUR. 

“ES iestādēm ir vairāk jāpalīdz uzņēmumiem— it īpaši MVU — un pēc iespējas jāierobežo birokrātiskie mehānismi 
un jālikvidē nevajadzīgie šķēršļi, ar kuriem saskaras katrs, kurš vēlas noskaidrot, kādi līgumi ir piedāvājumā,” 
teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. 

Lielākā daļa iestāžu pirms oficiālās iepirkuma procedūras sākšanas neizmantoja apspriešanos ar tirgus 
dalībniekiem, saka revidenti. Bez tam līgumi ir biežāk jāsadala daļās, lai veicinātu līdzdalību. Tas varētu pozitīvi 
ietekmēt piekļuves iespējas tādiem ekonomikas dalībniekiem kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Turklāt 
revidenti uzskata, ka ES iestāžu piedāvātās iepirkuma iespējas tiešsaistē ir slikti pamanāmas. Pieejamā 
informācija ir fragmentāra un izkliedēta pa daudzām dažādām tīmekļa vietnēm. Meklēšanas funkcija vietnē 
Tenders Electronic Daily ne vienmēr darbojas apmierinoši, un elektroniskais iepirkums vēl nav plaši un saskaņoti 
ieviests. 

Uzņēmumiem, kuri uzskatīja, ka attieksme pret viņiem nav bijusi taisnīga, bija grūti panākt ātru sūdzību 
izskatīšanu un kompensāciju. Informācija par konkursu iznākumu nav pieejama tādā veidā, lai sabiedrība to 
varētu efektīvi uzraudzīt. 
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Revidenti ir sagatavojuši turpmāk minētos galvenos ieteikumus. 

• Iestādēm ir jāizveido vienots tiešsaistes kontaktpunkts, kur pretendenti var atrast visu vajadzīgo 
informāciju un sazināties ar iestādēm. Tām ir jāizveido vienots un publisks repozitorijs par iepriekšējiem 
līgumiem, un visi iepirkuma noteikumi jāiekļauj vienotā noteikumu kopumā. 

• Skaidri jāatbalsta mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalība. 

• Iestādēm atbilstīgos gadījumos ir jāizmanto iepriekšējas apspriešanās ar tirgus dalībniekiem, lai informētu 
uzņēmumus par saviem plāniem. 

• Ja iespējams, līgumi ir jāsadala daļās, lai palielinātu līdzdalību. 

• Komisijai ir jāpiedāvā mehānisms, kas ļautu ātri un objektīvi izskatīt uzņēmumu sūdzības par netaisnīgu 
attieksmi. 

• Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai ir jāsagatavo ziņojumi par visu apgalvojumu izmeklēšanu un par tās 
rezultātiem. 

 

Īpašais ziņojums Nr. 17/2016: “ES iestādes var darīt vairāk, lai atvieglotu piekļuvi to publiskajam iepirkumam” ir 
pieejams 23 ES valodās. 

 


