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INA-POL-024

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” iepirkumu politika
I. Iepirkumu politikas mērķis
1. Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) iepirkumu
politikas (turpmāk – politika) mērķis ir noteikt pamatprincipus iepirkumu veikšanai, lai
nodrošinātu efektīvu Sabiedrības līdzekļu izlietojumu, iegādājoties kvalitatīvas preces,
pakalpojumus un būvdarbus par izdevīgāko cenu, godīgas piegādātāju konkurences apstākļos,
kā arī, lai veicinātu ilgtspējīga iepirkuma principu ieviešanu Sabiedrībā.
II. Iepirkumu politikas pamatprincipi
2. Sabiedrība iepirkumus veic atbilstoši Sabiedrības interesēm, nodrošinot lietderīgu
un efektīvu naudas līdzekļu izlietojumu, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, ievērojot
saimnieciskā izdevīgumu principu, veicinot sistēmas drošumu un stabilitāti un preču,
pakalpojumu un būvdarbu atbilstību vides prasībām.
3. Sabiedrība pēc iespējas ievēro “zaļā iepirkuma” principus, kā arī novērtē
iegādājamās preces vai pakalpojuma dzīves cikla izmaksas.
4. Sabiedrība, nosakot pretendentu atlases un iepirkuma priekšmeta kvalifikācijas
prasības, veicina iespējami lielāku tirgus dalībnieku konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret piegādātājiem un ievēro atklātības principu.
5. Sabiedrība nosaka tādus iepirkumā iesniedzamo piedāvājuma vērtēšanas kritērijus,
kas ir objektīvi salīdzināmi un attiecināmi uz iepirkuma priekšmeta nepieciešamajām īpašībām.
6. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē papildus cenai Sabiedrība vērtē
preces, pakalpojuma un būvdarbu dzīves cikla izmaksas, drošības un kvalitātes parametrus un
garantijas termiņu un nosacījumus.
III. Iepirkumu lēmumu pieņemšana
7. Iepirkumu procedūru lēmumus pieņem iepirkuma komisija. Iepirkumu komisiju
locekļi savos lēmumos ir autonomi un padoti likuma un šīs politikas nosacījumiem.
8. Iepirkumu komisiju locekļi savas darbības ietvaros paaugstina savu profesionālo
kompetenci, konsultējas ar kolēģiem, nozares lietpratējiem, ekspertiem, darot to veidā, kas ir
atklāts un nerada neobjektīvu ietekmi uz lēmuma pieņemšanu.
9. Nav pieļaujama Sabiedrības darbinieku un valdes locekļu, kuri piedalās iepirkuma
lēmuma pieņemšanā, ietekmēšana. Sabiedrības darbiniekam vai valdes loceklim ir pienākums
par ietekmes mēģinājumu ziņot iekšējos trauksmes celšanas noteikumos noteiktajā kārtībā,
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iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, vai ziņot kompetentā institūcijā. Sabiedrība iedrošina
trauksmes celšanu.
10. Sabiedrības darbiniekam vai valdes loceklim ir pienākums sevi atstādināt no
lēmuma pieņemšanas, ja rodas vai var rasties interešu konflikta situācija vai Sabiedrības
reputācijas risks.
11. Lēmumus iepirkumu procedūrās pieņem atbilstoši Sabiedrības iepirkumu
organizēšanas kārtībā noteiktajam. Iepirkumu organizēšanas kārtību apstiprina valde.
12. Valde nepiedalās iepirkumu komisiju darbā. Valde veic iepirkumu kontroli, tai
skaitā atbilstību Sabiedrības tehniskajām vajadzībām un finansiālajām iespējām.
IV. Iepirkumu procesa organizācija
13. Iepirkumu procesu Sabiedrībā nodrošina un organizē par iepirkumu organizēšanu
atbildīgā struktūrvienība saskaņā ar Sabiedrības iepirkumu organizēšanas kārtību, kas
izstrādāta, balstoties uz šajā politikā minētajiem pamatprincipiem.
14. Sabiedrība nodrošina iepirkumu centralizētu plānošanu, sadarbojoties Sabiedrības
struktūrvienībām.
15. Par iepirkumu organizēšanu atbildīgā struktūrvienība organizē iepirkumu
procedūras lietvedību, veic iepirkumu procedūru vispārēju tiesiskuma kontroli, seko lēmumu
vienveidībai, nodrošina pieņemto lēmumu atbilstību iepirkumu procedūru regulējošajiem
normatīvajiem aktiem.
16. Sabiedrība pēc iespējas apvieno vienādu vai līdzīgu paredzamā līguma priekšmetu
vienā iepirkuma procedūrā. Nav pieļaujams iepirkuma priekšmetu dalīt daļās, lai izvairītos no
tādu iepirkuma procedūru piemērošanas, kuras pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās
līgumcenu robežvērtības.
V. Piegādātāju ētikas pamatprincipi
17. Sabiedrība sadarbojas ar tādiem piegādātājiem, kas izprot un atbalsta šajā politikā
nostiprināto piegādātāju ētikas pamatprincipus ar mērķi nodrošināt godprātīgas sadarbības
principus Sabiedrības iepirkumos.
18. Sabiedrības sagaida, ka piegādātāji, tajā skaitā to apakšuzņēmēji, kuri vēlas
sadarboties ar Sabiedrību, ievēro šādus pamatprincipus savstarpējā sadarbībā:
18.1. ievēro godīgas konkurences noteikumus un nerada situācijas, kurās var veidoties
konkurenci ierobežojošas priekšrocības pašam piegādātājam vai citām ar piegādātāju saistītām
fiziskām vai juridiskām personām;
18.2. nepieļauj interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā;
18.3. nepieļauj krāpnieciskas darbības, piesavināšanos vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanu;
18.4. nepieļauj koruptīvas darbības, tajā skaitā respektē Sabiedrības Ētikas kodeksā
noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus un nepiedāvā Sabiedrības darbiniekiem
materiālas vērtības kā pamudinājumu vai atlīdzību;
18.5. ievēro darba tiesību prasības;
18.6. ievēro normatīvo aktu prasības saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināto
maksājumu nomaksu;
18.7. veic savu darbību atbilstoši vides un darba aizsardzības noteikumiem.
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19. Sabiedrība nesadarbojas ar tādiem piegādātājiem, kas ir atzīti par vainīgiem vai
tiem ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis attiecībā uz tādiem noziedzīgiem
nodarījumiem kā:
19.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās
sastāvā ietilpstošā organizētā grupā, vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;
19.2. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
19.3. cilvēku tirdzniecība.
20. Sabiedrība nesadarbojas ar tādiem piegādātājiem, kuriem ir noteiktas starptautiskās
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktas sankcijas, kuras var
ietekmēt sadarbības līguma izpildi.
VI. Politikas ieviešana
21. Valde ir atbildīga par politikas ieviešanu Sabiedrībā un politikas aktualizēšanu ne
retāk kā reizi trīs gados.
22. Politikas īstenošanas uzraudzību veic padome.
23. Šī politika stājas spēkā tās parakstīšanas dienā. Ar politikas spēkā stāšanos spēku
zaudē Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” iepirkumu politika Nr. 3.2/14/2019
(INA-POL-006), kas apstiprināta akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes sēdē
2019. gada 21. martā (protokols Nr. 2 (2019)).
Padomes priekšsēdētājs (paraksts*)
* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
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