
APSTIPRINĀTS  

VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas  

2018.gada 24.oktobra 13.sēdē 

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, 

„ Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB) 

ieinteresēto piegādātāju jautājumi (iesūtīti līdz 24.10.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes 

Skaidrojums Nr.12 

NPK jautājums atbilde 

1. "4.pielikums-Pieteikuma veidlapas" 8.forma 

Ja ārzemju pretendents balstās uz ārvalstu trešo personu (filiāli vai 

meitasuzņēmumu vai mātesuzņēmumu / apjoms mazāks par 10% no 

kopējās projekta vērtības), vai minētā trešā puse var iesniegt ESPD 

8.formas “Informācija par kandidāta norādīto personu" vietā? 

 

Nolikums neparedz atšķirīgu regulējumu ar sarunu procedūras 

nolikuma 4.pielikuma 8. veidlapas aizpildīšanu saistītās 

informācijas sniegšanā ārvalstīs / Latvijas Republikā 

reģistrētiem kandidātiem. 

Ja iepirkuma komisija pareizi saprot, ieinteresētais piegādātājs 

vaicā, vai var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu (EVIPD) sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 

8. veidlapas vietā.  

EVIPD un sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 8. veidlapa 

nesatur analogu informācijas apjomu, tāpēc minētā veidlapa ir 

iesniedzama. 

 

Papildus vēršam uzmanību, ka EVIPD iesniegšana ar pieteikuma 

dokumentiem neatbrīvo no kvalifikācijas pierādīšanas 

pienākuma vispār. Sarunu procedūras nolikuma 6.4. punktā 

noteikts: pasūtītājs jebkurā sarunu procedūras stadijā ir tiesīgs 

prasīt, lai kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas 

apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām.  

Papildus tam, Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu 

Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 



procedūru un metu konkursu norises kārtība” 76.punkts noteic, 

ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo 

piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma 

pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt 

dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību kandidātu atlases 

prasībām. 

 

2. Punkts 6.2.11. 

Ja kandidāts balstās uz trešo personu (filiāli vai meitasuzņēmumu vai 

mātesuzņēmumu / apjoms mazāks par 10% no kopējās projekta vērtības), 

vai minētajai trešajai pusei jāaizpilda veidlapas: forma 1, forma 2, forma 3, 

forma 4 tabula 1? 

 

Pieteikumu dalībai sarunu procedūrā iesniedz kandidāts, līdz ar 

to, nevienai trešajai pusei papildus veidlapas jāaizpilda nav. 

 

Ar pieteikuma iesniegšanu kandidāts, tostarp, iesniedz 

aizpildītas sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 1.-

4. veidlapas, kurās, ciktāl atbilstoši konkrētajai situācijai un   

nepieciešams, kandidāts  sniedz ziņas norādītajā apjomā. 

  

 


