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Rīgā
02.09.2022. Nr. 1.7-4/823
Uz 11.08.2022 Nr. 157-01/22
SIA “PK serviss”
Atzinums par veiktajiem pasākumiem
uzticamības atjaunošanai
Konkurences padome (turpmāk – KP) saņēma SIA “PK serviss” (turpmāk – PK serviss)
iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par PK serviss veikto pasākumu pietiekamību
uzticamības atjaunošanai un konkurences tiesību pārkāpumu gadījumu novēršanai nākotnē
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43. panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 49. panta noteikumiem (turpmāk – Iesniegums).
Sakarā ar PK serviss izteikto lūgumu KP skaidro, ka 04.08.2022. pieņēma lēmumu Nr. 13
(Prot. Nr. 38, 2§) (turpmāk – Lēmums), ar kuru KP konstatēja Konkurences likuma 11. panta
pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu PK serviss darbībās. PK serviss nenoliedza Lietā
konstatētos faktus, vienlaikus sniedza detalizētāku to analīzi, vērtējot tos kopsakarā ar faktiem
(Lēmuma 179. rindkopa). Papildus PK serviss izteica aicinājumu noslēgt izlīgumu tiesiskā
strīda izbeigšanai Lietā, 16.06.2022. un 29.07.2022. iesniedzot izlīguma piedāvājumu. KP un
PK serviss noslēdza izlīgumu par tiesiskā strīda izbeigšanu izpētes lietā, par ko PK serviss
saņēma uzliktā naudas soda samazinājumu 10 procentu apmērā saskaņā ar KP vadlīniju
“Administratīvā līguma jeb izlīguma nosacījumi un noslēgšanas kārtība” 12. punktu (Lēmuma
214. rindkopa).
Iesniegumam PK serviss pievienoja sagatavotos dokumentus, kas apliecina PK serviss
tehnisko, organizatorisko un personālvadības pasākumu veikšanu uzticamības atjaunošanai.
! Konkurences padome sniedz atzinumu par veikto pasākumu pietiekamību uzticamības
atjaunošanai, balstoties uz to informāciju, kāda ir pieejama Konkurences padomei uz tā
sagatavošanas brīdi. Konkurences padome un atzinums pats par sevi neatjauno uzticamību
dalībai publiskos iepirkumos.
Izvērtējot KP rīcībā esošo un PK serviss iesniegto informāciju, norādāms, ka PK serviss
sadarbojās ar KP, noslēdzot izlīgumu un piekrītot KP konstatētajam pārkāpumam un atbildības
noteikšanai. PK serviss ir izstrādājusi un apstiprinājusi skaidras vadlīnijas PK serviss darbības
atbilstībai konkurences tiesībām (iesniegtas KP 19.07.2022.) (turpmāk – Vadlīnijas), veikusi
pasākumus uzņēmumā, lai nodrošinātu darbinieku izglītošanu konkurences tiesību jautājumos,
tostarp, nosakot atbildīgo personu – PK serviss administratīvo vadītāju – par konsultēšanu
konkurences tiesību jautājumos un to ievērošanu. Tāpat PK serviss valdes loceklis ir uzdevis
atbildīgajai personai nodrošināt iekšējo normatīvo aktu papildinājumus ar darbinieku
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pienākumiem un atbildību saistībā ar Vadlīniju ieviešanu, kā arī rīcību situācijās, kad
pamanāmas Vadlīniju pārkāpuma indikācijas. KP vienlaikus informē, ka PK serviss
29.08.2022. veica Lēmumā noteiktā naudas soda 99 492 euro (deviņdesmit deviņi tūkstoši
četri simti deviņdesmit divi euro) samaksu.
Tādējādi, ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
43. panta ceturto daļu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. panta
ceturto daļu, KP ieskatā, PK serviss ir veikusi atbilstošus tehniskus, organizatoriskus,
personālvadības un uzņēmuma pārvaldības pasākumus, lai pierādītu savu uzticamību un
novērstu tādu pašu un līdzīgu konkurences tiesību pārkāpumu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
! Atzinums nav saistošs citām personām un satur Konkurences padomes novērtējumu, līdz ar
to nav uzskatāms par administratīvo aktu Administratīvā procesa likuma 1. panta trešās daļas
izpratnē, jo nerada konkrētas tiesiskās attiecības.
! Tikai pasūtītājs veiktos pasākumus var uzskatīt par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai
un pieņemt lēmumu katrā konkrētā gadījumā par pretendenta vai kandidāta dalību iepirkuma
procedūrā.
KP skaidro, ka tā nevar sniegt vērtējumu attiecībā uz ar konkurences tiesību pārkāpuma
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu1, tā kā KP rīcībā nav informācijas par PK serviss veiktā
konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā iespējami radītā kaitējuma (zaudējumu) apmēru, vai
pret PK serviss celtām zaudējumu atlīdzināšanas prasībām un panāktām vienošanām par
kaitējuma atlīdzināšanu, par ko informācija varētu būt iespējami cietušā pasūtītāja rīcībā.
Vienlaikus KP norāda, ka SIA “Lyngson” (pasūtītājs iepirkumā, kura ietvaros konstatēta
aizliegta vienošanās) ir atmaksājusi visus Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētā
projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/077 “Jaunu ražošanas telpu izveide” ietvaros saņemtos Eiropas
Savienības fondu finansējuma līdzekļus 780 733,12 euro apmērā (Lēmuma 130. rindkopa).
KP papildus skaidro, ka atzinuma sniegšanas brīdī KP lietvedībā nav ierosinātas izpētes
lietas par Konkurences likuma vai Līguma par Eiropas Savienības darbību iespējamu
pārkāpumu PK serviss darbībās.
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Publisko iepirkumu likuma 43. panta pirmās un otrās daļas un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 49. panta pirmās un otrās daļas izpratnē.
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