6.pielikums
atklātā konkursa
„SIRENE datu-plūsmas informācijas
sistēmas modernizācija”
(identifikācijas numurs: IeM IC
2016/33)
nolikumam

Standarta veidlapa
Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (ESPD)
I daļa. Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju
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 pakalpojums1. Norāde uz Eiropas
Savienības
Oficiālajā
Vēstnesī
publicētu
atbilstošu
paziņojumu2:
ESOV
S
numurs
[],
datums
[],
lappuse
[],
Paziņojuma numurs OV S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ja ESOV nav publicēts uzaicinājums piedalīties konkursā, tad informācija ir jāievada līgumslēdzējai
iestādei vai līgumslēdzējam, lai iepirkuma procedūru varētu skaidri identificēt.
Ja paziņojuma publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav obligāta, lūdzu, sniedziet
citu informāciju, pēc kuras var skaidri identificēt iepirkuma procedūru (piemēram, atsauce uz
publikāciju valsts līmenī): [….]
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

I daļā pieprasītā informācija tiks automātiski izgūta, ja vien ESPD izveidei un aizpildīšanai
ir izmantots iepriekš minētais elektroniskais ESPD pakalpojums. Ja tā nav, šī informācija ir
jāievada ekonomikas dalībniekam.
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Ziņas par iepirkuma rīkotāju3

Atbilde:

Nosaukums:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Uz kuru iepirkuma procedūru tas attiecas?

Atbilde:

Iepirkuma nosaukums vai īss apraksts4:

Par
datortehnikas
piegādi
iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Elektronisko

Komisijas dienesti piedāvās elektronisko ESPD pakalpojumu bez maksas līgumslēdzējām iestādēm,
līgumslēdzējiem, ekonomikas dalībniekiem, elektronisko pakalpojumu sniedzējiem un citām
ieinteresētajām personām.
Līgumslēdzēju iestāžu uzaicināšanai dalībai konkursā izmanto vai nu iepriekšējo informatīvo
paziņojumu, vai arī paziņojumu par līgumu.
Līgumslēdzēju uzaicināšanai dalībai konkursā izmanto vai nu periodisko informatīvo paziņojumu,
paziņojumu par līgumu vai arī paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu.
Informācija ir jāpārkopē no attiecīgā paziņojuma I iedaļas I.1. punkta. Kopīga iepirkuma gadījumā
jānorāda visu iesaistīto iepirkuma rīkotāju nosaukumi.
Skatīt attiecīgā paziņojuma II.1.1. un II.1.3. punktu.
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Līgumslēdzējas iestādes vai
piešķirtais lietas atsauces
piemērojams)5:

līgumslēdzēja [ ]
numurs (ja

Ekonomikas dalībnieks norāda visu pārējo informāciju visās ESPD iedaļās.
II daļa. Informācija par ekonomikas dalībnieku
A: INFORMĀCIJA PAR EKONOMIKAS DALĪBNIEKU
Identifikācija:

Atbilde:

Nosaukums:

[ ]

PVN maksātāja numurs, ja piemērojams:

[ ]

Ja PVN maksātāja numurs nav piemērojams, [ ]
lūdzu, norādiet citu valsts identifikācijas numuru,
ja tas ir pieprasīts un piemērojams.
Pasta adrese:

[……]

Kontaktpersona vai kontaktpersonas6:

[……]

Tālruņa numurs:

[……]

E-pasts:

[……]

Tīmekļa
adrese
piemērojams):

5
6
7

8
9

LV

(tīmekļa

vietne)

(ja [……]

Vispārīga informācija:

Atbilde:

Vai ekonomikas dalībnieks ir mikro, mazais vai
vidējais uzņēmums7?

[] Jā [] Nē

Tikai gadījumā, ja dalība iepirkuma
procedūrā ir rezervēta noteiktiem
dalībniekiem8: vai ekonomikas dalībnieks ir
aizsargāta darbnīca, sociālais uzņēmums9, vai arī
tas līguma izpildei izmantos aizsargātas

[] Jā [] Nē

Skatīt attiecīgā paziņojuma II.1.1. punktu.
Ja ir vairāk nekā viena kontaktpersona, lūdzu, norādiet visu šādu personu kontaktinformāciju.
Skatīt Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV
L 124, 20.5.2003., 36. lpp.). Šī informācija ir nepieciešama tikai statistikas mērķiem.
Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada apgrozījums
un/vai
gada
bilance
kopā
nepārsniedz
divus
EUR
2 miljonus.
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada
apgrozījums
un/vai
gada
bilance
kopā
nepārsniedz
EUR
10
miljonus.
Vidējs uzņēmums ir uzņēmums, kas nav ne mikro, ne mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas
mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus, un/vai kura gada
bilance kopā nepārsniedz EUR 43 miljonus.
Skatīt paziņojuma par līgumu III.1.5. punktu.
T. i., tā galvenais mērķis ir personu ar invaliditāti vai mazaizsargātu personu sociālā un profesionālā
integrācija.
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nodarbinātības programmas?
Ja “jā”,
kāda ir darbinieku ar invaliditāti vai nelabvēlīgā
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 [] Jā [] Nē [] Nav piemērojams
reģistrēts apstiprināto ekonomikas dalībnieku
oficiālajā sarakstā jeb tam ir līdzvērtīgs sertifikāts
(piemēram, saskaņā ar valstī spēkā esošo
(iepriekšējās) kvalifikācijas sistēmu)?
Ja “jā”,
lūdzu, sniedziet atbildes uz pārējiem
jautājumiem šajā iedaļā, B iedaļā un
nepieciešamības gadījumā arī šīs daļas C
iedaļā, aizpildiet V daļu, ja piemērojams, un
jebkurā gadījumā aizpildiet un parakstiet VI
daļu.

a) [……]

a) Lūdzu, norādiet saraksta vai sertifikāta
nosaukumu un attiecīgo reģistrācijas vai
sertifikācijas numuru, ja piemērojams:
b) Ja reģistrācijas vai sertifikācijas sertifikāts ir
pieejams elektroniski, lūdzu, norādiet to:

b) (tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce):
[……][……][……][……]
c) [……]

c) Lūdzu, norādiet atsauces, uz kuru pamata ir
piešķirta reģistrācija vai sertifikācija, un, ja
attiecas, oficiālajā sarakstā piešķirto
klasifikāciju10:
d) Vai reģistrācija/sertifikācija aptver visus
obligātos atlases kritērijus?
Ja “nē”:
papildus, lūdzu, attiecīgā gadījumā sniedziet
trūkstošo informāciju IV daļas A, B, C vai D
daļā,
TIKAI gadījumā, ja tas ir pieprasīts attiecīgajā
paziņojumā vai iepirkuma procedūras
dokumentos:
e) Vai ekonomikas dalībnieks spēs iesniegt
sertifikātu par sociālā nodrošinājuma iemaksu
un nodokļu nomaksu jeb sniegt ziņas, uz kuru
pamata līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs
pats varēs tieši iegūt minēto informāciju,
piekļūstot jebkuras dalībvalsts nacionālajai datu
bāzei, ja tā ir pieejama bez maksas?
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:
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d) [] Jā [] Nē

e) [] Jā [] Nē

(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce):
[……][……][……][……]

Atsauces un klasifikācija, ja attiecas, ir izklāstīta sertifikācijā.
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Dalības forma:

Atbilde:

Vai ekonomikas dalībnieks piedalās iepirkuma [] Jā [] Nē
procedūrā kopā ar citiem11?
Ja “jā”, lūdzu, nodrošiniet, lai citi iesaistītie iesniegtu atsevišķu ESPD veidlapu.
Ja “jā”,
a) lūdzu, norādiet, kāda ir ekonomikas
dalībnieka nozīme grupā (vadītājs, atbildīgais
par konkrētiem uzdevumiem u. c.):
b) lūdzu, sniedziet ziņas par pārējiem
ekonomikas dalībniekiem, kuri kopā piedalās
iepirkuma procedūrā:
c) dalībnieku grupas nosaukums, ja
piemērojams:

a): [……]

b): [……]

c): [……]

Daļas

Atbilde:

Ja piemērojams, norādiet daļu vai daļas, kurās
ekonomikas dalībnieks vēlas iesniegt
piedāvājumu:

[ ]

B: INFORMĀCIJA PAR EKONOMIKAS DALĪBNIEKA PĀRSTĀVJIEM
Ja piemērojams, lūdzu, norādiet to personu vārdus, uzvārdus un adreses, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt
ekonomikas dalībnieku šīs iepirkuma procedūras mērķiem.
Pārstāvība (ja tāda ir):

Atbilde:

Pilns vārds, uzvārds;
ja nepieciešams, norādiet arī dzimšanas datumu
un vietu:

[……];
[……]

Amats/darbojas šādā statusā:

[……]

Pasta adrese:

[……]

Tālruņa numurs:

[……]

E-pasts:

[……]

Ja nepieciešams, lūdzu, sniedziet pilnu [……]
informāciju par pārstāvību (tās formas, apmērs,
mērķis utt.):
C: INFORMĀCIJA PAR PAĻAUŠANOS UZ CITU SUBJEKTU SPĒJĀM
Paļaušanās:
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Atbilde:

Jo īpaši kā grupas, konsorcija, kopuzņēmuma vai līdzīgas apvienības dalībnieks.
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Vai ekonomikas dalībnieks paļaujas uz citu []Jā []Nē
subjektu spējām, lai izpildītu IV daļā noteiktos
atlases kritērijus un turpmāk V daļā noteiktos
kritērijus un noteikumus (ja tādi ir)?
Ja “jā”, lūdzu, iesniedziet atsevišķu attiecīgo subjektu pienācīgi aizpildītu un parakstītu ESPD
veidlapu, kurā norādīta informācija, kas par katru attiecīgo subjektu ir pieprasīta šīs daļas A un B
iedaļā un III daļā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā informācijā jāietver arī ziņas par tehnisko personālu vai tehniskajām
struktūrām, kuras tieši neietilpst ekonomikas dalībnieka uzņēmumā, īpaši tām, kuras atbild par
kvalitātes kontroli, kā arī publisku būvdarbu līgumu gadījumā – par tehnisko personālu vai
tehniskajām struktūrām, ko ekonomikas dalībnieks var iesaistīt būvdarbu veikšanā.
Ciktāl tas attiecas uz konkrētu spēju vai spējām, uz ko paļaujas ekonomikas dalībnieks, IV un V daļā
šāda informācija jāiekļauj par katru no attiecīgajiem subjektiem12.
D: Informācija par apakšuzņēmējiem, uz kuru spējām ekonomikas dalībnieks nepaļaujas

(Iedaļu aizpilda tikai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde vai
līgumslēdzējs ir skaidri pieprasījis šo informāciju).
Apakšuzņēmēji:

Atbilde:

Vai ekonomikas dalībnieks par kādu līguma []Jā []Nē
daļu ir paredzējis slēgt apakšuzņēmuma Ja “jā” un tiktāl, ciktāl tas ir zināms,
līgumus ar trešām personām?
lūdzu, norādiet piedāvātos apakšuzņēmējus:
[…]
Ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs ir skaidri pieprasījis šo informāciju papildus šajā iedaļā
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 ir paredzēti šādi izslēgšanas iemesli:
1.

Līdzdalība noziedzīgā organizācijā13;

2.

Korupcija14;

3.

Krāpniecība15;

12
13

14

15

LV

Piemēram, kvalitātes kontrolē iesaistītās tehniskās struktūras: IV daļas C iedaļas 3. punkts.
Atbilstoši 2. pantam Padomes 2008. gada 24. oktobra Pamatlēmumā 2008/841/TI par cīņu pret organizēto
noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).
Atbilstoši 3. pantam Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas
vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas (OV C 195, 25.6.1997., 1. lpp.) un 2. panta 1. punktam
Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmumā 2003/568/TI par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā
(OV L 192, 31.7.2003., 54. lpp.). Šis izslēgšanas iemesls ietver arī korupcijas jēdzienu, kas ir definēts
līgumslēdzējas iestādes (līgumslēdzēja) vai ekonomikas dalībnieka valsts tiesību normās.
Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību 1. panta nozīmē (OV C 316, 27.11.1995.,
48. lpp.).
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4.

Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām16;

5.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana17;

6.

Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi18.

Iemesli, kas saistīti ar krimināli notiesājošu Atbilde:
spriedumu saskaņā ar valsts tiesību normām, ar
kurām ievieš Direktīvas 57. panta 1. punktā
paredzētos iemeslus:
Vai pats ekonomikas dalībnieks vai jebkāda
persona, kas ir ekonomikas dalībnieka
administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības
struktūrvienības dalībniece vai kam ir
pārstāvības, lemšanas vai kontroles pilnvaras, ar
galīgu spriedumu ir bijusi notiesāta kāda šeit
iepriekš minētā iemesla dēļ, šāda sodāmība ir
piespriesta pēdējo piecu gadu laikā un vai
joprojām attiecas tieši notiesājošā spriedumā
noteiktais izslēgšanas periods?

[] Jā [] Nē
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to: (tīmekļa adrese,
izdevējiestāde, precīza dokumentācijas atsauce):
[……][……][……][……]19

Ja “jā”, lūdzu, norādiet20:
a) notiesāšanas datumu, kurš no sešiem iepriekš
minētajiem punktiem attiecas, notiesāšanas
iemeslu;
b) ziņas par notiesāto personu [ ];
c) tiktāl, ciktāl ir noteikts tieši notiesājošā
spriedumā:

a) Datums:[ ], punkts(-i): [ ], iemesls(-i):[ ]

b) [……]
c) Izslēgšanas perioda termiņš [……] un
attiecīgais punkts(-i) [ ]
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to: (tīmekļa adrese,
izdevējiestāde, precīza dokumentācijas atsauce):
[……][……][……][……]21

Notiesāšanas gadījumā, vai ekonomikas [] Jā [] Nē
dalībnieks ir veicis pasākumus, lai apliecinātu
savu uzticamību22 (“reabilitējies”), neraugoties
uz atbilstīga izslēgšanas iemesla pastāvēšanu?
Ja “jā”, lūdzu, aprakstiet veiktos pasākumus23:
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[……]

Atbilstoši 1. un 3. pantam Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā par terorisma apkarošanu (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.
Atbilstoši 1. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par
to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu
finansēšanai (OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.).
Atbilstoši 2. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīvā 2011/36/ES par
cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību un ar kuru aizstāj Padomes
Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.).
Lūdzu, iekļaujiet tik daudz norāžu, cik ir nepieciešams.
Lūdzu, iekļaujiet tik daudz norāžu, cik ir nepieciešams.
Lūdzu, iekļaujiet tik daudz norāžu, cik ir nepieciešams.
Saskaņā valsts tiesību normām, ar kurām īsteno Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 6. punktu.
Skaidrojumā ir jāatspoguļo veikto pasākumu piemērotība, ņemot vērā izdarīto noziedzīgo nodarījumu
raksturu (vienreizējs, atkārtots, sistemātisks).
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B: AR NODOKĻU VAI SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA IEMAKSU MAKSĀJUMIEM SAISTĪTI IEMESLI
Nodokļu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu Atbilde:
maksājumi:
Vai ekonomikas dalībnieks pilda visas savas [] Jā [] Nē
saistības attiecībā uz nodokļu vai sociālā
nodrošinājuma iemaksu maksājumiem gan
valstī, kur tas ir nodibināts, gan līgumslēdzējas
iestādes vai līgumslēdzēja valstī, ja tā atšķiras no
valsts, kurā tas nodibināts?

Ja “nē”, lūdzu, norādiet:
a) attiecīgo valsti vai dalībvalsti;
b) kāda ir neizpildīto saistību summa;
c) kādā veidā ir konstatēts šis saistību
pārkāpums:
1) ar tiesas vai administratīvu lēmumu:

Nodokļi

Sociālās iemaksas

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Jā [] Nē

c1) [] Jā [] Nē

–

vai šis lēmums ir galīgs un –
saistošs;

–

lūdzu, norādiet notiesājošā
sprieduma vai lēmuma datumu;

–

sodāmības gadījumā, lūdzu,
norādiet izslēgšanas perioda
termiņu, ja vien tas ir tieši
c2) [ …]
noteikts lēmumā,

[] Jā [] Nē

–

[] Jā [] Nē

–

[……]

–

[……]

–

[……]

–

[……]

2) citādā veidā. Lūdzu, norādiet:

d) [] Jā [] Nē
d) vai ekonomikas dalībnieks ir izpildījis savas Ja “jā”, lūdzu,
saistības, samaksājot vai noslēdzot saistošu sniedziet plašāku
vienošanos, lai samaksātu attiecīgos nodokļus informāciju: [……]
vai attiecīgos sociālā nodrošinājuma iemaksu
maksājumus, tostarp attiecīgos gadījumos
jebkādus uzrēķinātos procentus vai soda naudu?

c2) [ …]
d) [] Jā [] Nē
Ja “jā”, lūdzu,
sniedziet plašāku
informāciju: [……]

Ja attiecīgā dokumentācija par nodokļu vai (tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
sociālo iemaksu nomaksu ir pieejama dokumentācijas atsauce) 24
elektroniski, lūdzu, norādiet to:
[……][……][……]
C: AR MAKSĀTNESPĒJU, INTEREŠU KONFLIKTIEM VAI PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PĀRKĀPUMIEM
SAISTĪTI IEMESLI25

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs iepirkuma procedūras mērķiem daži no turpmāk minētajiem izslēgšanas
iemesliem valsts tiesību normās, attiecīgajā paziņojumā vai iepirkuma procedūras dokumentos var
būt definēti daudz precīzāk. Tādējādi, piemēram, valsts tiesību normās “smaga profesionālās
darbības pārkāpuma” jēdziens var aptvert vairākus atšķirīgus šādas rīcības veidus.

24
25

LV

Lūdzu, iekļaujiet tik daudz norāžu, cik ir nepieciešams.
Skatīt Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 4. punktu.
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Informācija par iespējamu maksātnespēju, Atbilde:
interešu konfliktu vai profesionālās darbības
pārkāpumu
Vai ekonomikas dalībnieks, ciktāl tas vien ir [] Jā [] Nē
zināms, ir pārkāpis savus pienākumus vides,
Ja “jā”, vai ekonomikas dalībnieks ir veicis
sociālo vai darba tiesību jomā26?
pasākumus, lai apliecinātu savu uzticamību
(“reabilitējies”), neraugoties uz izslēgšanas
iemesla pastāvēšanu?
[] Jā [] Nē
Ja “jā”, lūdzu, aprakstiet veiktos pasākumus:
[……]
Vai ekonomikas dalībnieks atrodas kādā no
šādām situācijām:
a) bankrotējis; vai
b) ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas
process; vai
c) ir noslēgta vienošanās ar kreditoriem; vai
d) atrodas analogā situācijā, kas izriet no
līdzīgas procedūras saskaņā ar valstī spēkā
esošajiem likumiem un noteikumiem27; vai
e) tā mantu pārvalda maksātnespējas
administrators vai tiesa; vai
f) tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
Ja “jā”,

[] Jā [] Nē

–

lūdzu, sniedziet plašāku informāciju:

–

lūdzu, norādiet pamatojumu, saskaņā ar
kuru tomēr ir iespējams izpildīt līgumu, –
ņemot vērā piemērojamos valsts
noteikumus un kārtību saimnieciskās
darbības turpināšanai šajos apstākļos28?

–

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

[……]
[……]

(tīmekļa
adrese,
izdevējiestāde,
precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

Vai ekonomikas dalībnieks ir atzīts par vainīgu [] Jā [] Nē,
smaga profesionālās darbības pārkāpuma
izdarīšanā29?
[……]
Ja “jā”, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju:
Ja “jā”, vai ekonomikas dalībnieks ir veicis
reabilitējošus pasākumus? [] Jā [] Nē

26

27
28

29
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Kā šīs iepirkuma procedūras mērķiem ir noteikts valsts tiesību normās, atbilstošā paziņojumā,
iepirkuma procedūras dokumentos vai Direktīvas 2014/24/ES 18. panta 2. punktā.
Skatīt valsts tiesību normas, atbilstošo paziņojumu vai iepirkuma procedūras dokumentus.
Šo informāciju nav nepieciešams sniegt, ja ekonomikas dalībnieku izslēgšana kādā no a)-f) punktā
minētajiem gadījumiem saskaņā ar piemērojamajām valsts tiesību normām ir obligāta bez jebkādiem
iespējamajiem izņēmumiem, pat ja ekonomikas dalībnieks tomēr spēj izpildīt līgumu.
Attiecīgā gadījumā skatīt definīcijas valsts tiesību normās, atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma
procedūras dokumentos.
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Ja “jā”, lūdzu, aprakstiet veiktos pasākumus:
[……]
Vai ekonomikas dalībnieks ir slēdzis vienošanās
ar citiem ekonomikas dalībniekiem
konkurences kropļošanas nolūkā?
Ja “jā”, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju:

[] Jā [] Nē

[…]
Ja “jā”, vai ekonomikas dalībnieks ir veicis
reabilitējošus pasākumus? [] Jā [] Nē
Ja “jā”, lūdzu, aprakstiet veiktos pasākumus:
[……]

Vai ekonomikas dalībniekam ir zināmi jebkādi
interešu konflikti30, kas saistīti ar tā dalību
iepirkuma procedūrā?
Ja “jā”, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju:

[] Jā [] Nē

[…]

Vai ekonomikas dalībnieks vai ar to saistīts [] Jā [] Nē
uzņēmums ir konsultējis līgumslēdzēju iestādi
vai līgumslēdzēju vai kā citādi ir bijis iesaistīts
šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā?
Ja “jā”, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju:
[…]
Vai iepriekš ar ekonomikas dalībnieku pirms [] Jā [] Nē
termiņa ir ticis izbeigts publiskais līgums,
līgums ar līgumslēdzēju vai koncesijas līgums un
vai saistībā ar šādu iepriekšēju līgumu ir bijusi
iesniegta zaudējumu atlīdzināšanas prasība vai
piemērotas jebkādas citas līdzvērtīgas sankcijas?
Ja “jā”, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju:
[…]
Ja “jā”, vai ekonomikas dalībnieks ir veicis
reabilitējošus pasākumus? [] Jā [] Nē
Ja “jā”, lūdzu, aprakstiet veiktos pasākumus:
[……]
Vai ekonomikas dalībnieks var apstiprināt, ka: [] Jā [] Nē
a) nav bijusi konstatēta dalībnieka vaina saistībā
ar izslēgšanas iemeslu neesamības pārbaudei vai
atlases
kritēriju
izpildei
nepieciešamās
informācijas smagu sagrozīšanu tās iesniegšanas
laikā;
b) dalībnieks šādu informāciju nav slēpis;
c) dalībnieks ir spējis bez kavēšanās iesniegt
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja
pieprasītos pamatojuma dokumentus; un
d) dalībnieks nav mēģinājis nelikumīgi ietekmēt
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja
lēmuma
pieņemšanas
procesu,
iegūt
konfidenciālu informāciju, kas var nodrošināt
30

LV

Atbilstoši valsts tiesību normās, atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma procedūras dokumentos
norādītajam.
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dalībniekam
nelikumīgas
priekšrocības
iepirkuma procedūrā vai nolaidības dēļ sniedzis
maldinošu informāciju, kas var būtiski ietekmēt
lēmumus par izslēgšanu, atlasi vai līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu?
D: CITI IZSLĒGŠANAS IEMESLI, KURUS VAR NOTEIKT LĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES VAI
LĪGUMSLĒDZĒJA DALĪBVALSTS TIESĪBU NORMĀS

Tikai valsts tiesību normās paredzēti izslēgšanas Atbilde:
iemesli
Vai attiecas tikai valsts tiesību normās
paredzēti izslēgšanas iemesli, kuri ir norādīti
atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma procedūras
dokumentos?
Ja atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma
procedūras
dokumentos
pieprasītā
dokumentācija ir pieejama elektroniski, lūdzu,
norādiet to:

[] Jā [] Nē

(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce):
[……][……][……]31

Ja attiecas kāds tikai no valsts tiesību normās [] Jā [] Nē
paredzētajiem izslēgšanas iemesliem, vai
ekonomikas dalībnieks ir veicis reabilitējošus
pasākumus?
[……]
Ja “jā”, lūdzu, aprakstiet veiktos pasākumus:
IV daļa. Atlases kritēriji
Attiecībā uz atlases kritērijiem ( iedaļa vai šīs daļas A-D iedaļa) ekonomikas dalībnieks apliecina,
ka:
: VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR VISIEM ATLASES KRITĒRIJIEM
Ekonomikas dalībniekam šī aile jāaizpilda tikai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs
atbilstošā paziņojumā vai šādā paziņojumā minētajos iepirkuma procedūras dokumentos ir norādījis,
ka ekonomikas dalībnieks var aizpildīt tikai IV daļas  iedaļu, neaizpildot pārējās IV daļas iedaļas:
Atbilstība visiem noteiktajiem atlases kritērijiem Atbilde
Ir izpildīti noteiktie atlases kritēriji:

[] Jā [] Nē
A: PIEMĒROTĪBA

Ekonomikas dalībniekam informācija jāsniedz tikai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde vai
līgumslēdzējs ir noteicis attiecīgo atlases kritēriju atbilstošā paziņojumā vai šādā paziņojumā
minētajos iepirkuma procedūras dokumentos.
Piemērotība

31
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Atbilde

Lūdzu, iekļaujiet tik daudz norāžu, cik ir nepieciešams.
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1) Reģistrācija kādā no attiecīgajiem […]
profesionālajiem
vai
komercreģistriem
dalībvalstī, kurā ekonomikas dalībnieks ir (tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
nodibināts32:
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:
2) Pakalpojumu līgumiem:
Vai ir nepieciešama īpaša atļauja vai ir jābūt
kādas īpašas organizācijas dalībniekam, lai
ekonomikas dalībnieks varētu sniegt pieprasīto
pakalpojumu valstī, kurā tas nodibināts?

[] Jā [] Nē
Ja “jā”, lūdzu, norādiet, kāda tieši
dokumentācija, kā arī to, vai ekonomikas
dalībniekam tā ir: [ …] [] Jā [] Nē
(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

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

B: SAIMNIECISKAIS UN FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS
Ekonomikas dalībniekam informācija jāsniedz tikai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde vai
līgumslēdzējs ir noteicis attiecīgo atlases kritēriju atbilstošā paziņojumā vai šādā paziņojumā
minētajos iepirkuma procedūras dokumentos.
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Atbilde:

1a) Ekonomikas dalībnieka (“vispārējais”) gada
apgrozījums par finanšu gadiem, par kuriem
ziņas ir pieprasītas atbilstošā paziņojumā vai
iepirkuma procedūras dokumentos, ir šāds:
un/vai
1b) ekonomikas dalībnieka vidējais gada
apgrozījums par gadiem, par kuriem ziņas ir
pieprasītas atbilstošā paziņojumā vai
iepirkuma procedūras dokumentos, ir šāds33
():
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:

gads: [……] apgrozījums: [……][…]valūta
gads: [……] apgrozījums: [……][…]valūta
gads: [……] apgrozījums: [……][…]valūta

2a) Ekonomikas dalībnieka gada (“konkrētais”)
apgrozījums saimnieciskās darbības jomā, uz
kuru attiecas līgums un kura ir norādīta
atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma procedūras
dokumentos, attiecībā uz pieprasīto finanšu gadu
skaitu
ir
šāds:
un/vai
2b) ekonomikas dalībnieka vidējais gada
apgrozījums
attiecīgajā
saimnieciskās
darbības jomā par gadiem, par kuriem ziņas
ir pieprasītas atbilstošā paziņojumā vai

gads: [……] apgrozījums: [……][…]valūta
gads: [……] apgrozījums: [……][…]valūta
gads: [……] apgrozījums: [……][…]valūta

32

33
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(gadu skaits, vidējais apgrozījums):
[……],[……][…]valūta
(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

(gadu skaits, vidējais apgrozījums):
[……],[……][…]valūta
(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

Atbilstoši Direktīvas 2014/24/ES XI pielikumā aprakstītajam; ekonomikas dalībniekiem no noteiktām
dalībvalstīm var būt pienākums ievērot citas minētajā Pielikumā izklāstītās prasības.
Tikai gadījumā, ja tas ir pieļaujams saskaņā ar atbilstošo paziņojumu vai iepirkuma procedūras
dokumentiem.
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iepirkuma procedūras dokumentos, ir šāds34:
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:
3) Ja informācija par apgrozījumu (vispārējo vai
konkrēto) nav pieejama par visu pieprasīto laika
periodu, lūdzu, norādiet datumu, kurā
ekonomikas dalībnieks tika izveidots vai uzsāka
darbību:

[……]

4) Attiecībā uz finanšu rādītājiem35, kas minēti
atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma procedūras
dokumentos, ekonomikas dalībnieks apliecina,
ka faktiskie pieprasītie rādītāji ir šādi:
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:

(pieprasītā rādītāja apzīmējums – attiecība starp
x un y36 – un vērtība):
[……], [……]37

5) Apdrošinātā summa ekonomikas dalībnieka
profesionālā riska atbildības apdrošināšanas
līgumā ir šāda:
Ja attiecīgā informācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:

[……][…]valūta
(tīmekļa
adrese,
izdevējiestāde,
precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

6) Attiecībā uz citām ekonomiskajām vai [……]
finanšu prasībām (ja tādas ir), kuras var būt
norādītas atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma
procedūras dokumentos, ekonomikas dalībnieks
apliecina,
ka:
Ja attiecīgā dokumentācija, kura var būt (tīmekļa
adrese,
izdevējiestāde,
precīza
norādīta atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma dokumentācijas atsauce): [……][……][……]
procedūras
dokumentos,
ir
pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:
C: TEHNISKĀS UN PROFESIONĀLĀS SPĒJAS
Ekonomikas dalībniekam informācija jāsniedz tikai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde vai
līgumslēdzējs ir noteicis attiecīgo atlases kritēriju atbilstošā paziņojumā vai šādā paziņojumā
minētajos iepirkuma procedūras dokumentos.
Tehniskās un profesionālās spējas

Atbilde:

1a) Tikai publiskiem būvdarbu līgumiem:
pārskata periodā38 ekonomikas dalībnieks ir
veicis šādus norādītā veida būvdarbus:
Ja attiecīgā dokumentācija par vissvarīgāko

Gadu skaits (šis laika periods ir norādīts
atbilstošā paziņojumā vai iepirkuma procedūras
dokumentos): […]
Būvdarbi: [……]

34

35
36
37
38
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Tikai gadījumā, ja tas ir pieļaujams saskaņā ar atbilstošo paziņojumu vai iepirkuma procedūras
dokumentiem.
Piemēram, attiecība starp aktīviem un pasīviem.
Piemēram, attiecība starp aktīviem un pasīviem.
Lūdzu, iekļaujiet tik daudz norāžu, cik ir nepieciešams.
Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt informāciju par līdz pat piecu gadu laika periodu un atzīt pieredzi,
kas ir lielāka par pieciem gadiem.
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būvdarbu apmierinošu izpildi un iznākumu ir (tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
pieejama elektroniski, lūdzu, norādiet to:
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]
1b) Tikai publiskiem piegādes līgumiem un
publiskiem
pakalpojumu
līgumiem: Gadu skaits (šis laika periods ir norādīts atbilstošā
pārskata periodā39 ekonomikas dalībnieks ir paziņojumā
vai
iepirkuma
procedūras
veicis šādas būtiskākās norādītā veida dokumentos): […]
piegādes vai sniedzis šādus galvenos norādītā
veida pakalpojumus: Veidojot sarakstu, lūdzu, Apraksts
Summas Datumi Saņēmēji
norādiet apjomus, datumus un valsts vai privātos
saņēmējus40:
2) Ekonomikas dalībnieks var piesaistīt šādu [……]
tehnisko personālu vai tehniskās struktūras41,
jo īpaši tās, kas atbild par kvalitātes kontroli:
Publisku
būvdarbu
līgumu
gadījumā [……]
ekonomikas dalībnieks spēs piesaistīt šādu
tehnisko personālu vai tehniskās struktūras
būvdarbu izpildei:
3) Ekonomikas dalībnieks izmanto šādas [……]
tehniskās iekārtas un pasākumus kvalitātes
nodrošināšanai, tāpat arī tas izmanto šādas
mācību un pētniecības iekārtas:
4) Ekonomikas dalībnieks līguma izpildes laikā [……]
spēs izmantot šādas piegādes ķēdes
pārvaldības un izsekošanas sistēmas:
5) Attiecībā uz piegādājamajiem sarežģītiem
izstrādājumiem vai sniedzamiem sarežģītiem
pakalpojumiem vai izņēmuma kārtā attiecībā
uz izstrādājumiem vai pakalpojumiem, kas
nepieciešami īpašam mērķim:
Vai ekonomikas dalībnieks atļaus veikt
pārbaudes42 attiecībā uz ekonomikas
dalībnieka ražošanas spējām vai tehnisko
spēju un nepieciešamības gadījumā arī attiecībā
uz tam pieejamajiem mācību un pētniecības
līdzekļiem, kā arī attiecībā uz kvalitātes
kontroles pasākumiem?
6) Šādu izglītību vai profesionālo
kvalifikāciju ir ieguvis:
a) pakalpojumu sniedzējs vai pats
darbuzņēmējs,
39

40

41

42
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[] Jā [] Nē

a) [……]

Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt informāciju par līdz pat trīs gadu laika periodu un atzīt pieredzi,
kas ir lielāka par trim gadiem.
Proti, ir jānorāda visi saņēmēji un šajā sarakstā jāiekļauj gan valsti, gan privāto sektoru pārstāvošie klienti,
kas saņēma attiecīgās piegādes vai pakalpojumus.
Attiecībā uz tehnisko personālu vai tehniskajām struktūrām, kuras tieši neietilpst ekonomikas dalībnieka
uzņēmumā, taču uz kuru spējām ekonomikas dalībnieks paļaujas saskaņā ar II daļas C iedaļā izklāstīto,
ir jāaizpilda atsevišķa ESPD veidlapa.
Pārbaudi veic līgumslēdzēja iestāde vai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde piekrīt, pārbaudi tās vārdā var
veikt tās valsts kompetentā oficiālā iestāde, kurā piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs ir nodibināts.
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un/vai (atkarībā no atbilstošā paziņojumā vai
iepirkuma procedūras dokumentos izklāstītajām
prasībām);
b) tā vadības personāls:

b) [……]

7) Ekonomikas dalībnieks līguma izpildes laikā [……]
spēs īstenot šādus vides pārvaldības
pasākumus:
8) Ekonomikas dalībnieka vidējais gadā Gads, vidējais gada laikā nodarbināto skaits:
nodarbināto skaits un vadības personāla skaits [……],[……],
pēdējo trīs gadu laikā bija šāds:
[……],[……],
[……],[……],
Gads, vadības personāla skaits:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
9) Līguma izpildei būs pieejami šādi līdzekļi, [……]
iekārtas vai tehniskais aprīkojums:
10) Ekonomikas dalībnieks plāno, ka, [……]
iespējams šāda līguma daļa (t. i., procentuālā
daļa) tiks nodota apakšuzņēmējam43:
11) Publiskiem piegāžu līgumiem:
Ekonomikas dalībnieks iesniegs to
nepieciešamo piegādājamo izstrādājumu
paraugus, aprakstus vai fotogrāfijas, kuriem nav
nepieciešams pievienot autentiskuma
apliecinājumus;

Tāpat arī ekonomikas dalībnieks apliecina,
ka iesniegs pieprasītos autentiskuma
apliecinājums, ja tas būs nepieciešams.
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:
12) Publiskiem piegāžu līgumiem:
Vai ekonomikas dalībnieks var iesniegt
nepieciešamos sertifikātus, kurus sagatavojuši
oficiāli kvalitātes kontroles institūti vai
aģentūras, kuru kompetence ir vispāratzīta, un
kas apliecina produkcijas atbilstību, to skaidri
identificējot ar atsaucēm uz atbilstošā
paziņojumā vai iepirkuma procedūras
dokumentos norādītajām tehniskajām
specifikācijām vai standartiem?
Ja “nē”, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc, un
norādiet, kādus cita veida apliecinājumus var
iesniegt:
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[] Jā [] Nē

[] Jā [] Nē
(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

[] Jā [] Nē

[…]
(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja ekonomikas dalībnieks ir nolēmis daļu līguma izpildes nodot
apakšuzņēmējam un paļaujas uz apakšuzņēmēja spējām izpildīt šādu daļu, tad attiecībā uz šādiem
apakšuzņēmējiem ir jāaizpilda atsevišķs ESPD, skatīt iepriekš II daļas C iedaļu.

14

LV

Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:
D: KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SHĒMAS UN VIDES VADĪBAS STANDARTI
Ekonomikas dalībniekam informācija ir jāsniedz tikai gadījumā, ja kvalitātes nodrošināšanas
shēmas un/vai vides vadības standartus ir pieprasījusi līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs
atbilstošā paziņojumā vai šādā paziņojumā minētajos iepirkuma procedūras dokumentos.
Kvalitātes nodrošināšanas shēmas un vides Atbilde:
vadības standarti
Vai ekonomikas dalībnieks spēs uzrādīt
sertifikātus, kurus sagatavojušas neatkarīgas
struktūras un kuri apliecina, ka ekonomikas
dalībnieks atbilst nepieciešamajiem kvalitātes
nodrošināšanas standartiem, tostarp attiecībā
uz vides pieejamību personām ar invaliditāti?
Ja “nē”, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc, un norādiet,
kādus cita veida apliecinājumus var iesniegt par
kvalitātes
nodrošināšanas
shēmu:
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:

[] Jā [] Nē

Vai ekonomikas dalībnieks spēs uzrādīt
sertifikātus, kurus sagatavojušas neatkarīgas
struktūras un kuri apliecina, ka ekonomikas
dalībnieks atbilst nepieciešamajām vides
vadības
sistēmām
vai
standartiem?
Ja “nē”, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc, un norādiet,
kādus cita veida apliecinājumus var iesniegt par
vides vadības sistēmām vai standartiem:
Ja attiecīgā dokumentācija ir pieejama
elektroniski, lūdzu, norādiet to:

[] Jā [] Nē

[……] [……]
(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

[……] [……]
(tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
dokumentācijas atsauce): [……][……][……]

V daļa. Kvalificētu kandidātu skaita samazināšana
Ekonomikas dalībniekam informācija jāsniedz tikai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde vai
līgumslēdzējs ir norādījis mērķi un nediskriminējošu kritēriju vai noteikumu piemērošanu, lai
samazinātu to kandidātu skaitu, kuri tiks uzaicināt iesniegt piedāvājumu vai piedalīties sarunās. Šī
informācija, kura var ietvert prasības par uzrādāmajiem sertifikātiem (to veidu) vai citiem
dokumentāru apliecinājumu veidiem, ja piemērojams, ir izklāstīta atbilstošā paziņojumā vai šādā
paziņojumā minētajos iepirkuma procedūras dokumentos.
Tikai attiecībā uz slēgtām procedūrām, konkursa procedūrām ar sarunām, konkursa dialogiem un
inovācijas partnerībām:
Ekonomikas dalībnieks apliecina, ka:
Skaita samazināšana

Atbilde:

Tas atbilst mērķim un piemērojamajiem [….]
nediskriminējošajiem
kritērijiem
vai
noteikumiem, lai kandidātu skaits tiktu
samazināts
šādā
veidā:

LV
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Ja ir pieprasīti noteikti sertifikāti vai cita veida [] Jā [] Nē45
dokumentāri apliecinājumi, lūdzu, attiecībā uz
katru šādu sertifikātu norādiet, vai ekonomikas
dalībniekam
ir
pieprasītie
dokumenti:
Ja daži no šiem sertifikātiem vai dokumentāru (tīmekļa adrese, izdevējiestāde, precīza
apliecinājumu veidiem ir pieejami elektroniski44, dokumentācijas atsauce): [……][……][……]46
lūdzu, norādiet to katram šādam sertifikātam:
VI daļa. Noslēguma apliecinājumi
Šo dokumentu parakstījusī persona oficiāli apliecina, ka informācija, kas ir iepriekš sniegta II–V daļā,
ir precīza un pareiza un ka tā ir sniegta, pilnībā apzinoties informācijas nopietnas sagrozīšanas sekas.
Šo dokumentu parakstījusī persona oficiāli apliecina, ka spēs pēc pieprasījuma un nekavējoties iesniegt
šeit minētos sertifikātus vai cita veida dokumentāros apliecinājumus, izņemot, ja:
a) līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam ir iespēja iegūt nepieciešamos pamatojuma dokumentus,
tieši piekļūstot jebkuras dalībvalsts datu bāzei, kas ir pieejama bez maksas47, vai
b) vēlākais 2018. gada 18. oktobrī48 nepieciešamā dokumentācija jau būs līgumslēdzējas iestādes vai
līgumslēdzēja rīcībā.
Šo dokumentu parakstījusī persona oficiāli piekrīt, ka [norādiet līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju,
kā noteikts I daļas A iedaļā] saņem piekļuvi dokumentiem, kas apliecina informāciju, kura ir sniegta šā
Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta [norādiet attiecīgo daļu/iedaļu/punktu] saistībā ar
[norādiet iepirkuma procedūru – (apraksta kopsavilkums, atsauce uz publikāciju Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī, atsauces numurs)].
Datums, vieta un, ja obligāts vai nepieciešams, – paraksts(-i): [……]

44
45
46
47

Lūdzu, skaidri norādiet, uz ko attiecas atbilde.
Lūdzu, iekļaujiet tik daudz norāžu, cik ir nepieciešams.
Lūdzu, iekļaujiet tik daudz norāžu, cik ir nepieciešams.
ar noteikumu, ka ekonomikas dalībnieks ir sniedzis nepieciešamo informāciju (tīmekļa adrese,

izdevējiestāde, precīza dokumentācijas atsauce), lai līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs
pats varētu iegūt šādu informāciju. Ja nepieciešams, šādai informācijai pievieno atbilstošu
piekrišanu šādai piekļuvei.
48
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Atkarībā no Direktīvas 2014/24/ES 59. panta 5. punkta otrā apakšpunkta ieviešanas katrā konkrētā valstī.
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