Eiropas vienotais iepirkuma
procedūras dokuments (ESPD)
I daļa. Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju
iestādi vai līgumslēdzēju subjektu
Informācija par publikāciju

Iepirkuma procedūrās, par kurām uzaicinājums piedalīties konkursā ir publicēts
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, I daļā pieprasītā informācija tiks izgūta

automātiski, ja vien ESPD izveidei un aizpildīšanai ir izmantots iepriekš minētais

elektroniskais ESPD pakalpojums. Norāde uz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
publicētu atbilstošu paziņojumu:

Saņemtais paziņojuma numurs
VSAC "Vidzeme" 2017/5

Paziņojuma numurs Oficiālajā Vēstnesī:
-

OV URL

Ja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publikācijas par iepirkuma
izsludināšanu vai tā šeit nav jāpublicē, tad līgumslēdzējai iestādei vai

līgumslēdzējam jāaizpilda informācija, pēc kuras var skaidri identificēt iepirkuma
procedūru (piemēram, atsauce uz publikāciju valsts līmenī)
Ziņas par iepirkuma rīkotāju
Oficiālais nosaukums:

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
Valsts:
Latvija

Informāciju par iepirkuma procedūru
Virsraksts:

Pārtikas produktu piegāde VSAC „Vidzeme” vajadzībām
Īss apraksts:

Pārtikas produktu piegāde VSAC „Vidzeme” vajadzībām

Līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja subjekta piešķirtais
dokumenta identifikācijas numurs (ja piemērojams):
VSAC "Vidzeme" 2017/5
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II daļa. Informācija par ekonomikas dalībnieku
A. Informācija par ekonomikas dalībnieku
Nosaukums:
-

Iela un numurs:
-

Pasta indekss:
-

Pilsēta:
-

Valsts:
---

Interneta adrese (tīmekļa vietne) (ja piemērojams):
-

E-pasts:
-

Tālruņa numurs:
-

Kontaktpersona vai kontaktpersonas:
-

PVN maksātāja numurs, ja piemērojams:
-

Ja PVN maksātāja numurs nav piemērojams, lūdzam norādīt citu valsts
identifikācijas numuru, ja tas tiek pieprasīts un ir piemērojams
-

Vai ekonomikas dalībnieks ir mikrouzņēmums, mazais uzņēmums vai
vidējais uzņēmums?
❍ Jā

❍ Nē

Tikai tad, ja ir rezervētas tiesības piedalīties iepirkuma procedūrā: vai
ekonomikas dalībnieks ir aizsargāta darbnīca vai sociālais uzņēmums
jeb vai līguma izpildei tiks izmantotas aizsargātas nodarbinātības
programmas?
❍ Jā

❍ Nē
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Kāda ir darbinieku ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošu
darbinieku attiecīgā procentuālā daļa?
-

Ja nepieciešams, lūdzu, norādiet, kādā kategorijā vai kategorijās ietilpst
attiecīgie darbinieki ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošie
darbinieki
-

Ja piemērojams, vai ekonomikas dalībnieks ir reģistrēts apstiprināto
ekonomikas dalībnieku oficiālajā sarakstā vai tam ir līdzvērtīgs

sertifikāts (piemēram, saskaņā ar valstī spēkā esošo (iepriekšējās)
kvalifikācijas sistēmu)?
❍ Jā

❍ Nē
• Lūdzu, sniedziet atbildes uz pārējiem jautājumiem šajā iedaļā, B iedaļā un

attiecīgā gadījumā arī šīs daļas C iedaļā, attiecīgā gadījumā aizpildiet V daļu,
un jebkurā gadījumā aizpildiet un parakstiet VI daļu.

a) Lūdzu, ievadiet atbilstīgo reģistrācijas vai sertifikāta numuru (ja
piemērojams):
-

b) Ja reģistrācijas apliecība vai sertifikāts ir pieejams elektroniski, lūdzu,
norādiet to:
-

c) Lūdzu, norādiet atsauces, uz kuru pamata ir piešķirta reģistrācija vai
sertifikāts, un attiecīgā gadījumā norādiet oficiālajā sarakstā piešķirto
klasifikāciju:
-

d) Vai reģistrācija vai sertifikācija aptver visus obligātos atlases
kritērijus?
❍ Jā

❍ Nē
• Papildus lūdzam sniegt trūkstošo informāciju IV daļas A, B, C vai D iedaļā,

attiecīgi TIKAI tad, ja tas ir pieprasīts attiecīgajā paziņojumā vai iepirkuma
procedūras dokumentos:
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e) Vai ekonomikas dalībnieks spēs iesniegt sertifikātu par sociālā

nodrošinājuma iemaksu un nodokļu maksājumiem vai sniegt informāciju,
uz kuru pamata līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs subjekts pats
varēs tieši iegūt minēto informāciju, piekļūstot jebkuras dalībvalsts
datubāzei, kas pieejama bez maksas?
❍ Jā

❍ Nē

Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama elektroniski, lūdzu, norādiet to:
-

Vai ekonomikas dalībnieks piedalās iepirkuma procedūrā kopā ar citiem?
❍ Jā

❍ Nē
• Lūdzu, nodrošināt, lai citas iesaistītās puses iesniegtu atsevišķu ESPD
veidlapu.

a) Lūdzu, norādiet, kāda ir ekonomikas dalībnieka loma grupā (vadītājs,
atbildīgais par konkrētiem uzdevumiem u. c.):
-

b) Lūdzu, sniedziet informāciju par pārējiem ekonomikas dalībniekiem,
kuri kopā piedalās iepirkuma procedūrā:
-

c) Attiecīgā gadījumā dalībnieku grupas nosaukums:
-

Attiecīgā gadījumā norādiet daļu vai daļas, kurās ekonomikas dalībnieks
vēlas iesniegt piedāvājumu:
-

B. Informācija par ekonomikas dalībnieka pārstāvjiem #1
• Attiecīgā gadījumā, lūdzam norādīt to personu vārdus, uzvārdus un adreses,

kuras ir pilnvarotas pārstāvēt ekonomikas dalībnieku šīs iepirkuma procedūras
mērķiem.

Vārds
-4-

-

Uzvārds
-

Dzimšanas datums
-

Dzimšanas vieta
-

Iela un numurs:
-

Pasta indekss:
-

Pilsēta:
-

Valsts:
---

E-pasts:
-

Tālruņa numurs:
-

Amats/darbojas šādā statusā:
-

Vajadzības gadījumā lūdzam sniegt sīkāku informāciju par pārstāvību
(tās veidi, apmērs, mērķis utt.):
-

C. Informācija par paļaušanos uz citu subjektu spējām

Vai ekonomikas dalībnieks paļaujas uz citu subjektu spējām, lai izpildītu

IV daļā noteiktos atlases kritērijus un turpmāk V daļā noteiktos kritērijus
un noteikumus (ja tādi ir noteikti)?
❍ Jā

❍ Nē
• Lūdzu, iesniedziet atsevišķu ESPD veidlapu, kurā norādīta šīs daļas A un

B iedaļā un III daļā pieprasītā informācija par katru attiecīgo subjektu un kuru
attiecīgie subjekti ir pienācīgi aizpildījuši un parakstījuši.

Lūdzam ņemt vērā, ka tajā jāietver arī viss tehniskais personāls vai tehniskās
struktūras, kuras nav tieši saistītas ar ekonomikas dalībnieka uzņēmumu, it
īpaši tās, kas atbild par kvalitātes kontroli, un – publisku būvdarbu līgumu
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gadījumā – tehniskais personāls vai tehniskās struktūras, kurus ekonomikas
dalībnieks spēs piesaistīt būvdarbu izpildei.

Ciktāl tas attiecas uz konkrētu spēju vai spējām, uz kurām paļaujas

ekonomikas dalībnieks, lūdzam norādīt informāciju par katru attiecīgo
subjektu saskaņā ar IV un V daļu.

D. Informācija par apakšuzņēmējiem, uz kuru spējām ekonomikas
dalībnieks nepaļaujas

• (Iedaļu aizpilda tikai gadījumā, kad līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs
subjekts ir skaidri pieprasījis šo informāciju).

Vai ekonomikas dalībnieks par kādu līguma daļu ir paredzējis slēgt
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām personām?
❍ Jā

❍ Nē

Ja “jā” un tiktāl, ciktāl tas ir zināms, lūdzu, norādiet piedāvātos
apakšuzņēmējus:
-

• Ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs subjekts ir skaidri pieprasījis

šo informāciju papildus I daļā sniedzamajai informācijai, lūdzu, sniedziet

pieprasīto informāciju šīs daļas A un B iedaļā un III daļā par katru attiecīgo
apakšuzņēmēju (to kategorijām).

III daļa. Izslēgšanas iemesli
A. Ar krimināli notiesājošu spriedumu saistīti iemesli

Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 1. punktā paredzēti šādi izslēgšanas
iemesli

Dalība noziedzīgā organizācijā

Vai pats ekonomikas dalībnieks vai jebkāda persona, kas ir ekonomikas dalībnieka
administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūrvienības dalībniece vai

kurai ir pārstāvības, lemšanas vai kontroles pilnvaras, ar galīgu spriedumu ir

bijusi notiesāta par dalību noziedzīgā organizācijā, šāda sodāmība ir piespriesta
pēdējo piecu gadu laikā un vai joprojām attiecas tieši notiesājošā spriedumā

noteiktais izslēgšanas laikposms? Kā noteikts Padomes 2008. gada 24. oktobra
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Pamatlēmuma 2008/841/TI par cīņu pret organizēto noziedzību 2. pantā (OV
L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Notiesājošā sprieduma datums
-

Iemesls
-

Kuram piemērota sodāmība
-

Izslēgšanas perioda ilgums, ciktāl tas ir tieši noteikts spriedumā.
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Korupcija

Vai pats ekonomikas dalībnieks vai kāda persona, kas ir ekonomikas dalībnieka

administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūrvienības dalībniece vai kurai
ir pārstāvības, lemšanas vai kontroles pilnvaras, ar galīgu spriedumu ir bijusi

notiesāta par korupciju, šāds sods ir piespriests pēdējo piecu gadu laikā un vai

joprojām attiecas tieši notiesājošā spriedumā noteiktais izslēgšanas laikposms?

Kā noteikts Konvencijas par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas
amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, 3. pantā (OV
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C 195, 25.6.1997., 1. lpp) un Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmuma

2003/568/TI par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā 2. panta 1. punktā (OV

L 192, 31.7.2003., 54. lpp.). Šis izslēgšanas iemesls ietver arī korupcijas jēdzienu,
kas definēts līgumslēdzējas iestādes (līgumslēdzēja subjekta) vai ekonomikas
dalībnieka valsts tiesību aktos.
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Notiesājošā sprieduma datums
-

Iemesls
-

Kuram piemērota sodāmība
-

Izslēgšanas perioda ilgums, ciktāl tas ir tieši noteikts spriedumā.
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Krāpšana

Vai pats ekonomikas dalībnieks vai kāda persona, kas ir ekonomikas dalībnieka

administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūrvienības dalībniece vai kurai
ir pārstāvības, lemšanas vai kontroles pilnvaras, ar galīgu spriedumu ir bijusi

notiesāta par krāpšanu, šāds sods ir piespriests pēdējo piecu gadu laikā un vai
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joprojām attiecas tieši notiesājošā spriedumā noteiktais izslēgšanas laikposms?

Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību 1. panta izpratnē
(OV C 316, 27.11.1995., 48. lpp.).
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Notiesājošā sprieduma datums
-

Iemesls
-

Kuram piemērota sodāmība
-

Izslēgšanas perioda ilgums, ciktāl tas ir tieši noteikts spriedumā.
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām

Vai pats ekonomikas dalībnieks vai kāda persona, kas ir ekonomikas dalībnieka

administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūrvienības dalībniece vai kurai
ir pārstāvības, lemšanas vai kontroles pilnvaras, ar galīgu spriedumu ir bijusi

notiesāta par teroristu nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti
ar teroristu darbībām, šāds sods ir piespriests pēdējo piecu gadu laikā un vai

joprojām attiecas tieši notiesājošā spriedumā noteiktais izslēgšanas laikposms? Kā
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noteikts Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma par terorisma apkarošanu
1. un 3. pantā (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.). Šis izslēgšanas iemesls ietver arī
kūdīšanu uz šādu nodarījumu, tā atbalstīšanu, līdzdalību tajā vai nodarījuma
mēģinājumu, kā ir noteikts minētā pamatlēmuma 4. pantā.
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Notiesājošā sprieduma datums
-

Iemesls
-

Kuram piemērota sodāmība
-

Izslēgšanas perioda ilgums, ciktāl tas ir tieši noteikts spriedumā.
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai teroristu finansēšana

Vai pats ekonomikas dalībnieks vai kāda persona, kas ir ekonomikas dalībnieka

administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūrvienības dalībniece vai kurai
ir pārstāvības, lemšanas vai kontroles pilnvaras, ar galīgu spriedumu ir bijusi

notiesāta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai teroristu finansēšanu,

šāds sods ir piespriests pēdējo piecu gadu laikā un vai joprojām attiecas tieši
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notiesājošā spriedumā noteiktais izslēgšanas laikposms? Kā noteikts Eiropas

Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/60/EK par to, lai
nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai
un teroristu finansēšanai, 1. pantā (OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.).
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Notiesājošā sprieduma datums
-

Iemesls
-

Kuram piemērota sodāmība
-

Izslēgšanas perioda ilgums, ciktāl tas ir tieši noteikts spriedumā.
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi

Vai pats ekonomikas dalībnieks vai kāda persona, kas ir ekonomikas dalībnieka
administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūrvienības dalībniece vai

kurai ir pārstāvības, lemšanas vai kontroles pilnvaras, ar galīgu spriedumu ir

bijusi notiesāta par bērnu ekspluatāciju vai citiem cilvēku tirdzniecības veidiem,
šāds sods ir piespriests pēdējo piecu gadu laikā un vai joprojām attiecas tieši
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notiesājošā spriedumā noteiktais izslēgšanas laikposms? Kā noteikts Eiropas

Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku

tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj
Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI, 2. pantā (OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.).
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Notiesājošā sprieduma datums
-

Iemesls
-

Kuram piemērota sodāmība
-

Izslēgšanas perioda ilgums, ciktāl tas ir tieši noteikts spriedumā.
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

B. Ar nodokļu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu maksājumiem saistīti
iemesli

Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 2. punktā paredzēti šādi izslēgšanas
iemesli

Nodokļu maksājumi
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Vai ekonomikas dalībnieks nav izpildījis savas saistības attiecībā uz nodokļu

maksājumiem gan valstī, kur tas ir reģistrēts, gan līgumslēdzējas iestādes vai
līgumslēdzēja subjekta valstī, ja tā atšķiras no reģistrācijas valsts?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Attiecīgā valsts vai dalībvalsts
---

Attiecīgā summa
-

---

Vai šis pienākumu pārkāpums tika noteikts citā veidā, nevis ar tiesas vai
administratīvu lēmumu?
❍ Jā

❍ Nē

Ja pienākumu pārkāpums tika noteikts ar tiesas vai administratīvu lēmumu, vai šis
lēmums nebija pārsūdzams un bija saistošs?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, norādīt notiesājošā sprieduma vai lēmuma datumu
-

Sodāmības gadījumā, lūdzu, norādiet izslēgšanas laikposma termiņu, ja
vien tas ir tieši noteikts lēmumā
-

Lūdzu, aprakstiet šo veidu
-

Vai ekonomikas dalībnieks ir izpildījis savas saistības, samaksājot vai noslēdzot
saistošu vienošanos, lai samaksātu attiecīgos nodokļus vai attiecīgos sociālā
nodrošinājuma iemaksu maksājumus, tostarp attiecīgos gadījumos jebkādus
uzrēķinātos procentus vai soda naudu?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
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❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Sociālā nodrošinājuma iemaksas

Vai ekonomikas dalībnieks nav izpildījis savas saistības attiecībā uz sociālā
nodrošinājuma iemaksu maksājumiem gan valstī, kur tas ir reģistrēts, gan
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja subjekta valstī, ja tā atšķiras no
reģistrācijas valsts?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Attiecīgā valsts vai dalībvalsts
---

Attiecīgā summa
-

---

Vai šis pienākumu pārkāpums tika noteikts citā veidā, nevis ar tiesas vai
administratīvu lēmumu?
❍ Jā

❍ Nē

Ja pienākumu pārkāpums tika noteikts ar tiesas vai administratīvu lēmumu, vai šis
lēmums nebija pārsūdzams un bija saistošs?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, norādīt notiesājošā sprieduma vai lēmuma datumu
-

Sodāmības gadījumā, lūdzu, norādiet izslēgšanas laikposma termiņu, ja
vien tas ir tieši noteikts lēmumā
-

Lūdzu, aprakstiet šo veidu
-
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Vai ekonomikas dalībnieks ir izpildījis savas saistības, samaksājot vai noslēdzot
saistošu vienošanos, lai samaksātu attiecīgos nodokļus vai attiecīgos sociālā
nodrošinājuma iemaksu maksājumus, tostarp attiecīgos gadījumos jebkādus
uzrēķinātos procentus vai soda naudu?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

C. Ar maksātnespēju, interešu konfliktiem vai profesionālās darbības
pārkāpumiem saistīti iemesli

Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 4. punktā paredzēti šādi izslēgšanas
iemesli

Saistību neizpilde vides tiesību jomās

Vai ekonomikas dalībnieks, cik tam zināms, nav izpildījis savas saistības vides
tiesību jomās? Kā šīs iepirkuma procedūras mērķiem ir noteikts valsts tiesību

aktos, attiecīgajā paziņojumā, iepirkuma procedūras dokumentos vai Direktīvas
2014/24/ES 18. panta 2. punktā.
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē
-15-

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Saistību neizpilde sociālo tiesību jomā

Vai ekonomikas dalībnieks, cik tam zināms, nav izpildījis savas saistības sociālo

tiesību jomā? Kā šīs iepirkuma procedūras mērķiem ir noteikts valsts tiesību aktos,
attiecīgajā paziņojumā, iepirkuma procedūras dokumentos vai Direktīvas 2014/24/
ES 18. panta 2. punktā.
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Saistību neizpilde darba tiesību jomā

Vai ekonomikas dalībnieks, cik tam zināms, nav izpildījis savas saistības darba

tiesību jomā? Kā šīs iepirkuma procedūras mērķiem ir noteikts valsts tiesību aktos,
attiecīgajā paziņojumā, iepirkuma procedūras dokumentos vai Direktīvas 2014/24/
ES 18. panta 2. punktā.
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Bankrots

Vai ekonomikas dalībnieks ir bankrotējis?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē
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Lūdzu, aprakstiet tos
-

Norādiet iemeslus, kas, neraugoties uz to, ļauj izpildīt līgumsaistības. Šī
informācija jāsniedz, ja ekonomikas dalībnieka izslēgšana šajā gadījumā
ir obligāta saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem bez

iespējas piemērot atrunu gadījumā, ja ekonomikas dalībnieks tomēr ir
spējīgs izpildīt līgumsaistības.
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Maksātnespēja

Vai ekonomikas dalībniekam tiek piemērota maksātnespējas vai likvidācijas
procedūra?

Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Norādiet iemeslus, kas, neraugoties uz to, ļauj izpildīt līgumsaistības. Šī
informācija jāsniedz, ja ekonomikas dalībnieka izslēgšana šajā gadījumā
ir obligāta saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem bez

iespējas piemērot atrunu gadījumā, ja ekonomikas dalībnieks tomēr ir
spējīgs izpildīt līgumsaistības.
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā
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❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Mierizlīgums ar kreditoriem

Vai ekonomikas dalībniekam ir noslēgta vienošanās ar kreditoriem?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Norādiet iemeslus, kas, neraugoties uz to, ļauj izpildīt līgumsaistības. Šī
informācija jāsniedz, ja ekonomikas dalībnieka izslēgšana šajā gadījumā
ir obligāta saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem bez

iespējas piemērot atrunu gadījumā, ja ekonomikas dalībnieks tomēr ir
spējīgs izpildīt līgumsaistības.
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Bankrotam līdzīga situācija, kas paredzēta valsts tiesību aktos

Vai ekonomikas dalībnieks atrodas kādā citā bankrotam līdzīgā situācijā, kas izriet
no līdzīgas procedūras, kura paredzēta valsts tiesību aktos vai noteikumos?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē
-18-

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Norādiet iemeslus, kas, neraugoties uz to, ļauj izpildīt līgumsaistības. Šī
informācija jāsniedz, ja ekonomikas dalībnieka izslēgšana šajā gadījumā
ir obligāta saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem bez

iespējas piemērot atrunu gadījumā, ja ekonomikas dalībnieks tomēr ir
spējīgs izpildīt līgumsaistības.
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Aktīvi, ko pārvalda likvidators

Kas pārvalda ekonomikas dalībnieka aktīvus – likvidators vai tiesa?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Norādiet iemeslus, kas, neraugoties uz to, ļauj izpildīt līgumsaistības. Šī
informācija jāsniedz, ja ekonomikas dalībnieka izslēgšana šajā gadījumā
ir obligāta saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem bez

iespējas piemērot atrunu gadījumā, ja ekonomikas dalībnieks tomēr ir
spējīgs izpildīt līgumsaistības.
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
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URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Pārtraukta saimnieciskā darbība

Vai ekonomikas dalībnieka saimnieciskā darbība ir apturēta?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Norādiet iemeslus, kas, neraugoties uz to, ļauj izpildīt līgumsaistības. Šī
informācija jāsniedz, ja ekonomikas dalībnieka izslēgšana šajā gadījumā
ir obligāta saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem bez

iespējas piemērot atrunu gadījumā, ja ekonomikas dalībnieks tomēr ir
spējīgs izpildīt līgumsaistības.
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Nolīgumu ar citiem ekonomikas dalībniekiem mērķis ir konkurences
traucēšana

Vai ekonomikas dalībnieks ir noslēdzis ar citiem ekonomikas dalībniekiem
nolīgumus, kuru mērķis konkurences traucēšana?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē
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Lūdzu, aprakstiet tos
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Atzīšana par vainīgu ar profesionālo darbību saistītā nopietnā
pārkāpumā

Vai ekonomikas dalībnieks ir atzīts par vainīgu kādā ar profesionālo darbību

saistītā nopietnā pārkāpumā? Attiecīgā gadījumā skatīt definīcijas valsts tiesību
aktos, attiecīgajā paziņojumā vai iepirkuma procedūras dokumentos.
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Interešu konflikts dalības iepirkuma procedūrā dēļ

Vai ekonomikas dalībniekam ir zināms jebkāds interešu konflikts, kā noteikts valsts
tiesību aktos, attiecīgajā paziņojumā vai iepirkuma procedūras dokumentos, tā
dalības iepirkuma procedūrā dēļ?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Tieša vai netieša dalība šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā

Vai ekonomikas dalībnieks vai ar to saistīts uzņēmums ir konsultējis līgumslēdzēju
iestādi vai līgumslēdzēju subjektu vai kā citādi ir bijis iesaistīts šīs iepirkuma
procedūras sagatavošanā?
Jūsu atbilde?
❍ Jā
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❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Priekšlaicīga izbeigšana, zaudējumu atlīdzināšana vai citas līdzīgas
sankcijas

Vai iepriekš ar ekonomikas dalībnieku ir ticis priekšlaicīgi izbeigts iepriekšējs

publiskais līgums, līgums ar līgumslēdzēju subjektu vai iepriekšējs koncesijas

līgums un vai saistībā ar šādu iepriekšēju līgumu ir bijusi iesniegta zaudējumu
atlīdzināšanas prasība vai piemērotas jebkādas citas līdzīgas sankcijas?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Vai esat veikuši pasākumus, kas apliecina Jūsu uzticamību (“pašattīrīšanās”)
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-

Atzīšana par vainīgu informācijas nopietnā sagrozīšanā, informācijas
slēpšanā, nespēja iesniegt vajadzīgos dokumentus un konfidenciālu
informāciju par šo procedūru
Vai ekonomikas dalībnieks

a) ir bijis atzīts par vainīgu informācijas, kas vajadzīga izslēgšanas iemeslu
neesamības pārbaudei vai atlases kritēriju izpildei, būtiskā sagrozīšanā šīs
informācijas iesniegšanas laikā
b) šādu informāciju slēpis

c) nav spējis bez kavēšanās iesniegt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja
subjekta pieprasītos pamatojuma dokumentus

d) ir mēģinājis nelikumīgi ietekmēt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja

subjekta lēmuma pieņemšanas procesu, lai iegūtu konfidenciālu informāciju, kas
var nodrošināt dalībniekam nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā, vai
nolaidības dēļ sniedzis maldinošu informāciju, kas var būtiski ietekmēt lēmumus
par izslēgšanu, atlasi vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu?
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē
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D. Tikai valsts tiesību normās paredzētie izslēgšanas iemesli

Vai piemērojami tikai valsts tiesību normās paredzētie izslēgšanas

iemesli, kas ir norādīti attiecīgajā paziņojumā vai iepirkuma procedūras
dokumentos?

IV daļa. Atlases kritēriji
A. Piemērotība

Direktīvas 2014/24/ES 58. panta 2. punktā noteikti šādi atlases kritēriji
Reģistrācija attiecīgā profesionālajā reģistrā

Reģistrācija kādā no attiecīgajiem profesionālajiem reģistriem dalībvalstī, kurā
ekonomikas dalībnieks veic uzņēmējdarbību saskaņā ar Direktīvas 2014/24/

ES XI pielikumu; ekonomikas dalībniekiem no noteiktām dalībvalstīm var būt
pienākums ievērot citas minētajā pielikumā noteiktās prasības.
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Reģistrācija komercreģistrā

Reģistrācija kādā no komercreģistriem dalībvalstī, kurā ekonomikas dalībnieks

veic uzņēmējdarbību saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES XI pielikumu; ekonomikas
dalībniekiem no noteiktām dalībvalstīm var būt pienākums ievērot citas minētajā
pielikumā noteiktās prasības.
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē
-23-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

B. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Direktīvas 2014/24/ES 58. panta 3. punktā noteikti šādi atlases kritēriji
Vispārējais gada apgrozījums

Ekonomikas dalībnieka vispārējais gada apgrozījums finanšu gados, par kuriem ir
pieprasīta informācija attiecīgajā paziņojumā, iepirkuma procedūras dokumentos
vai ESPD, ir šāds:
Gads
-

Attiecīgā summa
-

---

Gads
-

Attiecīgā summa
-

---

Gads
-

Attiecīgā summa
-

---

Gads
-

Attiecīgā summa
-
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---

Gads
-

Attiecīgā summa
-

---

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

Citas ekonomiskās vai finanšu prasības

Attiecībā uz citām ekonomiskajām vai finanšu prasībām (ja tādas ir noteiktas), kas
var būt norādītas attiecīgajā paziņojumā vai iepirkuma procedūras dokumentos,
ekonomikas dalībnieks apliecina, ka:
Lūdzu, aprakstiet tos
-

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

C. Tehniskās un profesionālās spējas

Direktīvas 2014/24/ES 58. panta 4. punktā noteikti šādi atlases kritēriji
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Attiecībā uz piegādes līgumiem: noteikta veida piegādes izpilde

Tikai attiecībā uz publiskiem piegādes līgumiem: Pārskata periodā ekonomikas
dalībnieks ir veicis šādas galvenās norādītā veida piegādes: Līgumslēdzējas

iestādes var pieprasīt informāciju par laikposmu līdz trīs gadiem un atzīt pieredzi,
kas iegūta vairāk nekā trīs gadu laikposmā.

Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

D. Kvalitātes nodrošināšanas shēmas un vides vadības standarti

Direktīvas 2014/24/ES 62. panta 2. punktā noteikti šādi atlases kritēriji

Pabeigt
V daļa. Kvalificētu kandidātu skaita samazināšana
Ekonomikas dalībnieks apliecina, ka:

tas atbilst objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem vai

noteikumiem, kas jāpiemēro, lai ierobežotu kandidātu skaitu šādi:
ja vajadzīgi konkrēti sertifikāti vai cita veida dokumentāri

pierādījumi, lūdzam attiecībā uz katru no tiem norādīt, vai
ekonomikas dalībniekam ir vajadzīgie dokumenti:

Ja daži no šiem sertifikātiem vai dokumentāru apliecinājumu veidiem ir pieejami
elektroniski, lūdzu, norādiet to katram šādam sertifikātam:
Jūsu atbilde?
❍ Jā

❍ Nē

Lūdzu, aprakstiet tos
-
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Is this information freely available electronically from an EU Member State
database?
❍ Jā

❍ Nē
URL
-

Kods
-

Izdevējs
-

VI daļa. Noslēguma apliecinājumi

Ar šo oficiāli apliecinu, ka II–V daļā sniegtā informācija ir precīza un pareiza un ka
tā ir iesniegta, pilnībā apzinoties informācijas nopietnas sagrozīšanas sekas.

Ar šo oficiāli apliecinu, ka varu pēc pieprasījuma un bez kavēšanās iesniegt
sertifikātus un citus minētos dokumentāros pierādījumus, izņemot, ja:

a) līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam subjektam ir iespēja iegūt

attiecīgos apliecinošos dokumentus, tieši piekļūstot bez maksas pieejamai

valsts datubāzei jebkurā dalībvalstī (ar noteikumu, ka ekonomikas dalībnieks
ir sniedzis nepieciešamo informāciju (tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza

dokumentācijas atsauce), lai līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs subjekts
pats varētu iegūt šādu informāciju. Ja nepieciešams, šādai informācijai
pievieno atbilstošu piekrišanu šādai piekļuvei), vai

b vēlākais 2018. gada 18. oktobrī (atkarībā no Direktīvas 2014/24/ES

59. panta 5. punkta otrā apakšpunkta ieviešanas katrā konkrētā valstī)
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam subjektam jau ir attiecīgie
dokumenti.

Ar šo oficiāli piekrītu, ka [norādīt līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju

subjektu, kā noteikts I daļas A iedaļā] saņem piekļuvi dokumentiem, kas

apliecina informāciju, kas sniegta šajā Eiropas vienotajā iepirkuma dokumentā
[norādīt daļu/iedaļu/punktu(-s)] šādiem mērķiem [norādīt iepirkuma

procedūru: (apraksta kopsavilkums, atsauce uz publikāciju Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī, atsauces numurs)].

Datums, vieta un, ja obligāts vai nepieciešams, paraksts(-i):
Datums
-

Vieta
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-

Paraksts
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