
Web Application Export

Informācijas pieprasījums par publisko iepirkumu
Ziņas par ekonomikas dalībnieku un konkursu 

Informācija par ekonomikas dalībnieku 

Ekonomikas dalībnieka veids 
Fiziska persona 
Juridiska persona 
Ekonomikas dalībnieka nosaukums 
Ekonomikas dalībnieka vārds 
Ekonomikas dalībnieka uzvārds 
Valsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība 
Ekonomikas dalībnieka adrese 
Valsts 
Reģions/ novads/ pagasts 
Autonomā kopiena 
Province 
Pavalsts 
Pilsēta/ ciemats 
Pasta indekss 
Iela un numurs 
ES identifikācijas numurs 
Pieejams 
Nav pieejams 
Identifikācijas numurs 
Jebkāda veida valsts identifikācijas numurs 
Pieejams 
Nav pieejams 
Identifikācijas numura veids 

Identifikācijas numurs 

Informācija par publiskā iepirkuma konkursu 

Apstiprinājums 
Apstiprinām, ka pieprasījums ir nosūtīts saistībā ar publiskā iepirkuma procedūru. 
TED konkursa atsauces numurs  
Pieejams 
Nav pieejams 
TED numurs 
Valsts konkursa atsauces numurs 
Pieejams 
Nav pieejams 
Atsauces numurs 
Saite uz internetā publicēto konkursu 
Papildu informācija par konkursu 
Pieprasījuma mērķis 
Pārbaudīt atbilstību tehniskajām specifikācijām (valsts standarti, marķējumi, atbilstības novērtējumi) 
Pārbaudīt, vai pastāv izslēgšanas iemesli 
Pārbaudīt atbilstību atlases kritērijiem 
Pārbaudīt informāciju Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā 
Pārbaudīt kvalitātes nodrošināšanas standartus un vides vadības standartus 
Pārbaudīt oficiālajā sarakstā iekļautos ekonomikas dalībniekus un sertifikācijas iestādes 
Pārbaudīt nepamatoti lētus piedāvājumus 

Piedāvājuma summa 
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I. Jautājumi par valstu standartiem/ marķējumu/ testa ziņojumiem 

I.A Jautājumi par valsts standartiem 
Vai apstiprināt pievienotā valsts standarta autentiskumu? Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, 

kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (01) 
Jā, es apliecinu, ka pievienotais valsts standarts ir autentisks. 
Pievienotais valsts standarts nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā valsts standarta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (01.1) 

Vai ar turpmāk minēto valsts standartu tiek transponēta kāda no šīm normām: Eiropas standarts, Eiropas tehniskais novērtējums, 

kopēja tehniskā specifikācija, starptautiskais standarts vai Eiropas standartizācijas institūcijas noteikta tehnisko atsauču sistēma? 

Valsts standarts jānorāda laukā "Piezīmes par jautājumu".  (02) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet, kas tiek transponēts (02.1) 
Eiropas standarts 
Eiropas tehniskais novērtējums 
kopēja tehniskā specifikācija 
starptautiskais standarts 
Eiropas standartizācijas institūcijas noteikta tehnisko atsauču sistēma 

Norādiet atsauces numuru (02.2) 

I.B jautājumi par valsts marķējumu vai atbilstības novērtējumu 
Vai apstiprināt pievienotā valsts marķējuma vai atbilstības novērtējuma autentiskumu? Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam 

pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (03) 
Jā, es apstiprinu, ka pievienotais valsts marķējums vai atbilstības novērtējums ir autentisks. 
Pievienotais valsts marķējums vai atbilstības novērtējums nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (03.1) 
Vai valsts marķējumu ir piešķīrusi kompetenta publiskā vai privātā sektora iestāde? Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam 

pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (03a) 
Jā.
Nē. 
Ja jā, norādiet, kāda veida iestāde to ir piešķīrusi. (03a.1) 
Kompetenta publiskā sektora iestāde 
Kompetenta privātā sektora iestāde 
Norādiet piešķīrējas iestādes nosaukumu. (03a.2) 
Norādiet piešķīrējas iestādes adresi. (03a.3) 
Norādiet citu piešķīrējas iestādes kontaktinformāciju: e-pasta adresi, tālruņa numuru, kontaktpersonas vārdu. (03a.4) 
Ja nē, izskaidrojiet pievienotā dokumenta juridisko raksturu vai vērtību un norādiet, kas to izdevis. (03a.5) 
Norādiet vidējo laiku, kas vajadzīgs, lai saņemtu šo marķējumu. (Dienu, nedēļu vai mēnešu skaits) (03a.6) 
Vai pievienoto sertifikātu vai testa ziņojumu ir piešķīrusi kompetenta valsts atbilstības novērtēšanas iestāde vai cita, līdzvērtīga 

atbilstības novērtēšanas struktūra? Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā 

pieprasījuma uzmetumu.  (04) 
Jā. 
Nē. 
Ja jā, norādiet, kāda veida iestāde to ir piešķīrusi. (04.1) 
Kompetenta valsts atbilstības novērtēšanas iestāde 
Līdzvērtīga atbilstības novērtēšanas struktūra 
Norādiet piešķīrējas iestādes nosaukumu. (04.2) 
Norādiet piešķīrējas iestādes adresi. (04.3) 
Norādiet citu piešķīrējas iestādes kontaktinformāciju: e-pasta adresi, tālruņa numuru, kontaktpersonas vārdu. (04.4) 
Ja nē, izskaidrojiet pievienotā dokumenta juridisko raksturu vai vērtību un norādiet, kas to izdevis. (04.5) 

Norādiet vidējo laiku, kas vajadzīgs, lai iegūtu šādu sertifikātu vai testa ziņojumu. (Dienu, nedēļu vai mēnešu skaits) (04.6) 
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II. Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt, vai pastāv izslēgšanas iemesli 

II.A Jautājumi par to, vai dalībnieks nav notiesāts ar galīgu spriedumu 
Vai apstiprināt, ka pievienotais dokuments par to, ka ekonomikas dalībnieks nav notiesāts ar galīgu spriedumu, ir autentisks? Ja 

nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (05) 
Jā, es apstiprinu, ka pievienotais dokuments ir autentisks. 
Pievienotais dokuments nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (05.1) 
Vai pievienotajā dokumentā minētā informācija ir pareiza?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno 

dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (06) 
Jā. 
Nē. 
Nevaru apstiprināt, ka informācija ir pareiza. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai varētu pārsūtīt 

jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt, vai informācija ir pareiza. (06.1) 
Paskaidrojiet, kādā ziņā informācija nav pareiza. (06.2) 
Vai pievienotais dokuments ir izraksts no attiecīgā reģistra? (Piemēram, sodu reģistra u.tml.)  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, 

viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (07) 
Jā. 
Nē. 
No kāda reģistra ir šis izraksts? (07.1) 
Vai izraksts, dokuments vai dati ir pilnīgi? (07.2) 
Jā. 
Nē. 
Paskaidrojiet, kādā ziņā izraksts, dokuments vai dati nav pilnīgi. (07.2.1) 
Vai tas ir līdzvērtīgs, jūsu dalībvalsts tiesu iestādes vai administratīvas iestādes izdots dokuments, kas apstiprina, ka ekonomikas 

dalībnieks nav notiesāts ar galīgu spriedumu? (07.3) 
Jā. 
Nē. 
Vai varat sniegt tāda dokumenta kopiju, kas apstiprina, ka ekonomikas dalībnieks nav notiesāts ar galīgu spriedumu? (07.3.1) 
Jā. Dokumenta kopija ir pievienota pielikumā. 
Nē. 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat sniegt tāda dokumenta kopiju, kas apstiprina, ka ekonomikas dalībnieks nav notiesāts ar galīgu 

spriedumu. (07.3.1.1) 
Vai pievienotais dokuments apstiprina, ka ekonomikas dalībnieks vai tā pārstāvis(-ji) nav notiesāts(-i) ar galīgu spriedumu 

Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 1. punktā uzskaitīto iemeslu dēļ?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno 

dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (08) 
Jā. 
Nē. 

Šādu informāciju nevaru sniegt. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai varētu pārsūtīt jautājumu.) 

Paskaidrojiet, kāpēc nevarat sniegt šādu informāciju. (08.1) 
Vai ekonomikas dalībnieks vai attiecīgā persona ir notiesāta ar galīgu spriedumu Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 1. punktā 

uzskaitīto iemeslu dēļ?  (08a) 
Jā. 
Nē. 

Šādu informāciju nevaru sniegt. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai varētu pārsūtīt jautājumu.) 

Paskaidrojiet, kāpēc nevarat sniegt šādu informāciju. (08a.1) 
Ja jā, norādiet, kāda iemesla dēļ ekonomikas dalībnieks ir notiesāts. (08a.2) 
Līdzdalība noziedzīgā organizācijā 
Korupcija 
Krāpšana 
Teroristu nodarījumi 
Nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām 
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana 
Teroristu finansēšana 
Bērnu darbs 
Citi cilvēku tirdzniecības veidi 
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Norādiet notiesātās personas vārdu (vai tiesību subjekta nosaukumu). (08a.3) 
Sniedziet kontaktinformāciju un citus pieejamos identifikācijas datus par notiesāto personu vai tiesību subjektu. (08a.4) 
Norādiet notiesāšanas datumu. (08a.5) 
Sniedziet sīkākas ziņas par lēmumu vai spriedumu, t.i., izdevējas iestādes nosaukumu, atsauces numuru. (08a.6) 
Vai ekonomikas dalībnieks tāpēc ir izslēgts no publiskā iepirkuma procedūrām? (08a.7) 
Jā. Izslēgšana izriet no valsts tiesību aktiem, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem. Sīkākas ziņas un attiecīgā atsauce ir 

sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. 
Nezinu. (Sīkākas ziņas par šo atbildi būtu jāsniedz zemāk laukā "Piezīmes par atbildi".) 
Izslēgšanas laikposms: (08a.7.1) 
Beztermiņa 
Beidzas konkrētā datumā 
Norādiet izslēgšanas laikposma beigu datumu. (08a.7.1.1) 
Norādiet, kāpēc ekonomikas dalībnieks nav izslēgts no publiskā iepirkuma procedūrām. (08a.7.2) 
Ir veikti pieņemami korektīvi pasākumi. 
Ir beidzies izslēgšanas laikposms. 
Pastāv svarīgi vispārējas nozīmes apsvērumi, kas minēti zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 

Pastāv citi iemesli, kas minēti zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 

II.B Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt, vai ir izpildīti nodokļu samaksas vai sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanas pienākumi 

Vai apstiprināt, ka pievienotais dokuments, kas apstiprina nodokļu samaksu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanu, ir 

autentisks?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (09) 

Jā, es apliecinu, ka pievienotais dokuments ir autentisks. 
Pievienotais dokuments nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt, ka pievienotais dokuments par nodokļu samaksu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu 

veikšanu ir autentisks. (09.1) 
Vai pievienotais dokuments ir sertifikāts, ko izsniegusi jūsu dalībvalsts kompetentā iestāde?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, 

viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (10) 
Jā. 
Nē. 
Sniedziet pieejamo informāciju par pievienoto dokumentu (10.1) 
Vai pievienotais dokuments apliecina atbilstību prasībām par nodokļu maksājumiem?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam 

pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (11) 
Jā. 
Nē. 
Vai ekonomikas dalībnieks ir samaksājis nodokļus? (12) 
Jā, cik mums zināms, ekonomikas dalībnieks ir samaksājis nodokļus. 
Nē, ekonomikas dalībnieks nepilda savus pienākumus attiecībā uz nodokļu maksāšanu. 

Mums nav šādas informācijas. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai varētu pārsūtīt jautājumu.) 

Norādiet pārbaudes datumu. (12.1) 
Norādiet pārbaudes datumu. (12.2) 
Vai jūs varētu precizēt summu, ko ekonomikas dalībnieks nav samaksājis? (12.2.1) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet nesamaksāto summu un/vai tās daļu no sākotnēji maksājamās summas. (12.2.1.1) 
Vai šis pārkāpums ir konstatēts ar tiesas vai administratīvas iestādes lēmumu, kurš ir galīgs un saistošs? (12.2.2) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet lēmuma datumu. Ja tāds nav zināms, ierakstiet to zemāk laukā "Piezīmes par atbildi".  (12.2.2.1) 
Sniedziet sīkākas ziņas par lēmumu. Piemēram, atsauces numuru, iestādi, kas to pieņēmusi. Ja šāda informācija nav zināma, 

ierakstiet to zemāk laukā "Piezīmes par atbildi".  (12.2.2.2) 
Vai ekonomikas dalībnieks tāpēc ir izslēgts no publiskā iepirkuma procedūrām? (12.2.2.3) 
Jā. Izslēgšana izriet no valsts tiesību aktiem, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem. Sīkākas ziņas un attiecīgā atsauce ir 

sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi".
Nē. 
Nezinu, sk. apsvērumus laukā "Piezīmes par atbildi". 
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Izslēgšanas laikposma beigu termiņš: (12.2.2.3.1) 
Beidzas konkrētā datumā 
Beztermiņa 
Norādiet datumu, kad beidzas izslēgšanas laikposms. (12.2.2.3.1.1) 
Norādiet, kāpēc ekonomikas dalībnieks nav izslēgts no publiskā iepirkuma procedūrām. Piemēram, nesamaksātā summa ir pavisam 

maza. (12.2.2.3.2) 
Vai pievienotajā dokumentā ir apstiprināts, ka ir izpildīti pienākumi par sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanu?  Ja nosūtītājs 

uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (13) 
Jā. 
Nē. 
Vai ekonomikas dalībnieks ir samaksājis sociālā nodrošinājuma iemaksas? (14) 
Jā, cik mums zināms, ekonomikas dalībnieks ir samaksājis sociālā nodrošinājuma iemaksas. 
Nē, ekonomikas dalībnieks nepilda savus pienākumus attiecībā uz sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanu. 

Mums nav šādas informācijas. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai varētu pārsūtīt jautājumu.) 

Norādiet pārbaudes datumu. (14.1) 
Norādiet pārbaudes datumu. (14.2) 
Vai jūs varētu precizēt summu, ko ekonomikas dalībnieks nav samaksājis? (14.2.1) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet nesamaksāto summu un/vai tās daļu no sākotnēji maksājamās summas. (14.2.1.1) 
Vai šis pārkāpums ir konstatēts ar tiesas vai administratīvas iestādes lēmumu, kurš ir galīgs un saistošs? (14.2.2) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet lēmuma datumu. Ja tāds nav zināms, ierakstiet to zemāk laukā "Piezīmes par atbildi".  (14.2.2.1) 
Sniedziet sīkākas ziņas par lēmumu. Piemēram, atsauces numuru, iestādi, kas to pieņēmusi. Ja šāda informācija nav zināma, 

ierakstiet to zemāk laukā "Piezīmes par atbildi".  (14.2.2.2) 
Vai ekonomikas dalībnieks tāpēc ir izslēgts no publiskā iepirkuma procedūrām? (14.2.2.3) 
Jā. Izslēgšana izriet no valsts tiesību aktiem, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem. Sīkākas ziņas un attiecīgā atsauce ir 

sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. 
Nezinu, sk. apsvērumus laukā "Piezīmes par atbildi". 
Izslēgšanas laikposma beigu termiņš: (14.2.2.3.1) 
Beidzas konkrētā datumā 
Beztermiņa 
Norādiet datumu, kad beidzas izslēgšanas laikposms. (14.2.2.3.1.1) 
Norādiet, kāpēc ekonomikas dalībnieks nav izslēgts no publiskā iepirkuma procedūrām. Piemēram, nesamaksātā summa ir pavisam 

maza. (14.2.2.3.2) 
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II.C Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt atbilstību "horizontālās sociālās klauzulas" prasībām (Direktīvas 2014/24/ES 18. panta 2. punkts) 

Vai ekonomikas dalībnieks, pildot līgumsaistības, pēdējo trīs gadu laikā vai pirms noteiktā perioda beigām ir neievērojis pienākumus 

vides tiesību jomā? Vides tiesības ir noteiktas ES un valsts tiesību aktos, koplīgumos vai starptautiskajos tiesību aktos, kas uzskaitīti 

Direktīvas 2014/24/ES X pielikumā.  (15) 
Jā, ekonomikas dalībnieks neievēro šos pienākumus. 
Nē, cik mums zināms, ekonomikas dalībnieks ievēro savus pienākumus.  
Vai pienākumu neievērošana ir konstatēta ar tiesas vai administratīvas iestādes lēmumu, kurš ir galīgs un saistošs? (15.1) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet lēmuma datumu. Ja tāds nav zināms, paskaidrojiet to zemāk laukā "Piezīmes par atbildi".  (12.2.2.1) 
Vai ekonomikas dalībnieks tāpēc ir izslēgts no publiskā iepirkuma procedūrām? (15.1.3) 
Jā. Izslēgšana izriet no valsts tiesību aktiem, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem. Sīkākas ziņas un attiecīgā atsauce ir 

sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. 
Nezinu, sk. apsvērumus laukā "Piezīmes par atbildi". 
Izslēgšanas laikposma beigu termiņš: (15.1.3.1) 
Beidzas konkrētā datumā 
Beztermiņa 
Norādiet datumu, kad beidzas izslēgšanas laikposms. (15.1.3.1.1) 
Vai ekonomikas dalībnieks, pildot līgumsaistības, pēdējo trīs gadu laikā vai pirms noteiktā perioda beigām ir neievērojis pienākumus 

sociālo un darba tiesību jomā? Sociālās un darba tiesības ir noteiktas ES un valsts tiesību aktos, koplīgumos vai starptautiskajos 

tiesību aktos, kas uzskaitīti Direktīvas 2014/24/ES X pielikumā.  (16) 
Jā, ekonomikas dalībnieks nav ievērojis šos pienākumus. 
Nē, cik mums zināms, ekonomikas dalībnieks ievēro savus pienākumus. 
Vai pienākumu neievērošana ir konstatēta ar tiesas vai administratīvas iestādes lēmumu, kurš ir galīgs un saistošs? (16.1) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet lēmuma datumu. Ja tāds nav zināms, paskaidrojiet to zemāk laukā "Piezīmes par atbildi".  (16.1.1) 
Vai ekonomikas dalībnieks tāpēc ir izslēgts no publiskā iepirkuma procedūrām? (16.1.3) 
Jā. Izslēgšana izriet no valsts tiesību aktiem, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem. Sīkākas ziņas un attiecīgā atsauce ir 

sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. 
Nezinu, sk. apsvērumus laukā "Piezīmes par atbildi". 
Izslēgšanas laikposma beigu termiņš: (16.1.3.1) 
Beidzas konkrētā datumā 
Beztermiņa 

Norādiet datumu, kad beidzas izslēgšanas laikposms. (16.1.3.1.1) 
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II.D Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt pretendentu saimniecisko un finanšu stāvokli 
Vai apstiprināt, ka pievienotais dokuments par pretendenta saimniecisko un finanšu stāvokli ir autentisks?  Ja nosūtītājs uzdod šo 

jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (17) 
Jā, es apliecinu, ka pievienotais dokuments ir autentisks. 
Pievienotais dokuments nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt, ka pievienotais dokuments par pretendenta saimniecisko un finanšu stāvokli ir autentisks. 

(17.1) 
Vai pievienotajā dokumentā ir apstiprināts, ka ekonomikas dalībnieks${Q18} Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā 

jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (18) 
nav bankrotējis 
nav iesaistīts maksātnespējas vai likvidācijas procedūrā 
nav situācijā, kad tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa 
nav mierizlīgumā ar kreditoriem 
nav pārtraucis saimniecisko darbību 
nav citā analoģiskā situācijā, kas rodas no līdzīgām procedūrām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību un normatīvajiem aktiem 
Jā, pievienotais dokuments apliecina, ka ekonomikas dalībnieks nav iesaistīts nevienā šādā procedūrā. 
Nē, pievienotais dokuments neapliecina, ka ekonomikas dalībnieks nav iesaistīts nevienā šādā procedūrā. 
Mēs nevaram apstiprināt šo informāciju. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai varētu pārsūtīt 

jautājumu.) 
Norādiet pārbaudes datumu. (18.1) 
Norādiet pārbaudes datumu. (18.2) 
Vai ekonomikas dalībnieks ir iesaistīts kādā no minētajām procedūrām? (18.3) 
Jā. 
Nē. 
Ekonomikas dalībnieks  (18.3.1) 
ir bankrotējis. 
ir iesaistīts maksātnespējas vai likvidācijas procedūrā. 
ir situācijā, kad tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa. 
ir mierizlīgumā ar kreditoriem. 
ir pārtraucis saimniecisko darbību. 
citā analoģiskā situācijā, kas rodas no līdzīgām procedūrām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību un normatīvajiem aktiem. 
Vai varat sniegt dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli? (18.4) 
Jā. Dokumenta kopija ir pievienota pielikumā. 

Nē. 
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II.E Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt citus, fakultatīvus izslēgšanas iemeslus 

Vai ekonomikas dalībnieks, cik jums zināms, iepriekš ir bijis izslēgts no publiskā iepirkuma vai koncesijas procedūras? (19) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet iemeslu. (19.1) 
Smagi pārkāpumi profesionālajā darbībā 
Vienošanās ar citiem uzņēmējiem, kuras mērķis ir izkropļot konkurenci 
Interešu konflikts 
Agrāka iesaistīšanās tajā pašā iepirkuma procedūrā 
Nozīmīgi vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar būtiskas prasības izpildi, kas paredzēta iepriekšējā iepirkuma vai koncesijas līgumā 
Nopietna informācijas sagrozīšana, sniedzot prasītās ziņas 
Lēmumu pieņemšanas procesa neatbilstīga ietekmēšana 
Citi iemesli – skatīt zemāk laukā "Piezīmes par atbildi" 
Sniedziet dokumentu vai sertifikātu, kas apliecina izslēgšanu. (19.2) 
Pieprasītais dokuments vai sertifikāts ir pievienots. 
Nevaram sniegt šādu dokumentu, iemeslus skatīt laukā "Piezīmes par atbildi". 
Vai ekonomikas dalībnieks, cik jums zināms, ir vainojams smagos pārkāpumos saistībā ar profesionālo darbību, kuri liek apšaubīt tā 

godprātību? (20) 
Jā. Sīkākas ziņas skatīt zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. 
Vai ekonomikas dalībnieks tāpēc tika izslēgts no iepirkuma procedūras(-ām)? (20.1) 
Jā. 
Nē. 
Sniedziet attiecīgu dokumentu vai sertifikātu. (20.1.1) 
Pieprasītais dokuments vai sertifikāts ir pievienots. 
Nevaram sniegt šādu dokumentu, iemeslus skatīt laukā "Piezīmes par atbildi". 
Vai ekonomikas dalībnieks, cik jums zināms, ir ar citiem ekonomikas dalībniekiem noslēdzis vienošanos, kuras nolūks bija 

konkurences apstākļu izkropļošana?  (21) 
Jā. Sīkākas ziņas skatīt zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. 
Vai ekonomikas dalībnieks tāpēc tika izslēgts no iepirkuma procedūras(-ām)? (21.1) 
Jā. 
Nē. 
Sniedziet attiecīgu dokumentu vai sertifikātu. (21.1.1) 
Pieprasītais dokuments vai sertifikāts ir pievienots. 
Nevaram sniegt šādu dokumentu, iemeslus skatīt laukā "Piezīmes par atbildi". 
Vai ekonomikas dalībnieks, cik jums zināms, iepriekš interešu konflikta dēļ ir bijis izslēgts no publiskā iepirkuma vai koncesijas 

procedūras? (22) 
Jā. 
Nē. 
Sniedziet attiecīgu dokumentu vai sertifikātu. (22.1) 
Pieprasītais dokuments vai sertifikāts ir pievienots. 
Nevaram sniegt šādu dokumentu, iemeslus skatīt laukā "Piezīmes par atbildi". 
Vai ekonomikas dalībnieka darbībā, cik jums zināms, ir bijuši vērojami nozīmīgi vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar būtiskas prasības 

izpildi, kas paredzēta agrākā iepirkuma vai koncesijas līgumā? (23) 
Jā. Sīkākas ziņas skatīt zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. 
Vai ekonomikas dalībnieks tāpēc tika izslēgts no iepirkuma procedūras(-ām)? (23.1) 
Jā. 
Nē. 
Sniedziet attiecīgu dokumentu vai sertifikātu. (23.1.1) 
Pieprasītais dokuments vai sertifikāts ir pievienots. 

Nevaram sniegt šādu dokumentu, iemeslus skatīt laukā "Piezīmes par atbildi". 
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II.F Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt korektīvos pasākumus, ko ekonomikas dalībnieks veicis, lai apliecinātu uzticamību, lai gan 

pastāv iepriekš minētie fakultatīvie izslēgšanas iemesli 
Vai apstiprināt, ka pievienotais dokuments par korektīvajiem pasākumiem, ko veicis ekonomikas dalībnieks, ir autentisks?  Ja 

nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (24) 
Jā, es apliecinu, ka pievienotais dokuments ir autentisks. 
Pievienotais dokuments nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt, vai pievienotais dokuments par korektīvajiem pasākumiem ir autentisks. (24.1) 

III. Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt atlases kritērijus 

III.A Jautājumi par ekonomikas dalībnieka piemērotību profesionālās darbības veikšanai 

Vai jūsu dalībvalstī ir nepieciešams reģistrēties vai būt kādas organizācijas biedram, lai veiktu šīs profesionālās darbības: (25) ${Q25}

Jā, jāreģistrējas visām uzskaitītajām darbībām. 
Nē, nevienai no uzskaitītajām darbībām nav jāreģistrējas. 
Jāreģistrējas tikai dažām uzskaitītajām darbībām. 
Norādiet, kuru darbību veikšanai jūsu dalībvalstī ir jāreģistrējas vai jābūt kādas organizācijas biedram. (25.1)
Vai attiecīgais ekonomikas dalībnieks ir reģistrēts jūsu dalībvalsts profesionālajā vai komercreģistrā? (26) 
Jā. 
Nē. 
Vai reģistrēšanās ir obligāta? (26.1) 
Jā. 
Nē. 
Vai varat apstiprināt, ka ekonomikas dalībnieks ir saņēmis īpašu atļauju vai ir specializētas organizācijas biedrs un tāpēc drīkst sniegt 

pakalpojumus? (27) 
Jā. 
Nē. 
Vai obligāti jābūt īpašai atļaujai vai jābūt specializētas organizācijas biedram, lai varētu sniegt pakalpojumus? (27.1) 
Jā. 
Nē. 
Vai šī(s) profesionālā(s) kvalifikācija(s) ļauj ekonomikas dalībniekam īstenot šādu darbību: (28) ${Q28}
Jā. Sīkākas ziņas par šo atbildi ir sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 

Nē. Sīkākas ziņas par šo atbildi ir sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 

III.B Jautājumi par ekonomikas dalībnieka saimniecisko un finansiālo piemērotību profesionālās darbības veikšanai 

Vai grāmatvedis/revidents, kas apliecina saimniecisko un finansiālo situāciju, ir akreditēts jūsu dalībvalstī? (29) 
Jā. 
Nē. 
Vai apstiprināt, ka ekonomikas dalībnieks ir sācis savu darbību vai ka uzņēmums tika nodibināts šādā datumā? (30) ${Q30}
Jā. 
Nē, datums nav pareizs. 
Šis ekonomikas dalībnieks vai uzņēmums nav reģistrēts mūsu dalībvalstī. 

Norādiet pareizo datumu. Ja iespējams, pievienojiet dokumentu, kas apliecina pareizo datumu. (30.1) 

III.C Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt pretendentu tehniskās un profesionālās spējas 

Vai apstiprināt, ka šis ekonomikas dalībnieks jums ir izpildījis līgumu? (31) 
Jā. 
Nē. 
Vai bijāt apmierināti ar līguma izpildi? (31.1) 
Jā. Sīkākas ziņas par šo atbildi ir sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. Sīkākas ziņas par šo atbildi ir sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Mēs nevaram sniegt šāda veida ziņas – informāciju nedrīkst izpaust laukā "Piezīmes par atbildi" norādīto iemeslu dēļ. 
Vai līgums tika īstenots saskaņā ar noteikumiem? (31.2) 
Jā. Sīkākas ziņas par šo atbildi ir sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. Sīkākas ziņas par šo atbildi ir sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Mēs nevaram sniegt šāda veida ziņas – informāciju nedrīkst izpaust laukā "Piezīmes par atbildi" norādīto iemeslu dēļ. 
Vai termiņi tika ievēroti? (31.3) 
Jā. Sīkākas ziņas par šo atbildi ir sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nē. Sīkākas ziņas par šo atbildi ir sniegtas zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 

Mēs nevaram sniegt šāda veida ziņas – informāciju nedrīkst izpaust laukā "Piezīmes par atbildi" norādīto iemeslu dēļ. 
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III.D Jautājumi par sertifikātiem, kas apliecina produktu vai piegāžu atbilstību, kā arī par kvalitātes kontroles sertifikātiem 
Vai apstiprināt, ka pievienotie sertifikāti, kuri apliecina produktu vai piegāžu atbilstību, ir autentiski?  Ja nosūtītājs uzdod šo 

jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (32) 
Jā, es apliecinu, ka pievienotais dokuments ir autentisks. 
Pievienotais dokuments nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt pievienotā sertifikāta autentiskumu. (32.1) 
Vai apstiprināt pievienoto kvalitātes kontroles sertifikātu autentiskumu?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā 

jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (33) 
Jā, es apliecinu, ka pievienotais dokuments ir autentisks. 
Pievienotais dokuments nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt pievienotā kvalitātes kontroles sertifikāta autentiskumu. (33.1) 

IV. Jautājumi par Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā (ESPD) ietverto informāciju 
IV.A Jautājumi par piekļuvi valstu datubāzēm, kurās ir būtiska informācija par ekonomikas dalībniekiem un kuras var izmantot 

valsts līgumslēdzējas iestādes 

Es nevaru piekļūt informācijai, kas minēta pievienotā ESPD turpmāk norādītajā punktā. Vai varat pārbaudīt vai sniegt attiecīgo saiti 

vai ID?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno ESPD.  (34) Informācija nav pieejama šādā punktā:${Q34}

Jā, saite sniegta zemāk. 
Jā, ID ir sniegts zemāk. 
Nē. 
Attiecīgā saite ir šāda: (34.1) 
Attiecīgais ID ir šāds: (34.2) 
Vai jūs varētu sniegt attiecīgo dokumentāciju? (34.3) 
Jā. Attiecīgais dokuments ir pievienots. 
Nē. 
Es varu piekļūt informācijai, kas minēta pievienotā ESPD turpmāk norādītajā punktā, bet man tā nav saprotama. Vai jūs varētu 

paskaidrot, ko tā nozīmē? Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno ESPD.  (34a) Nesaprotamais punkts 

ir:${Q34a}
IV.B Jautājums par agrākā iepirkuma procedūrā izmantotu ESPD 
Vai pārbaudījāt elementus pievienotajā ESPD, ko jums iesniedza ekonomikas dalībnieks?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam 

pielikumā jāpievieno ESPD.  (35) 
Jā. 
Nē. 
Ja jā, norādiet pārbaudes datumu. (35.1) 
Vai konstatējāt neprecizitāti vai problēmas šajā ziņā? (35.2) 
Jā. 
Nē. Attiecīgā papildu informācija ir sniegta zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Vai neprecizitātes vai problēmu dēļ  ekonomikas dalībnieks tika izslēgts no procedūras? (35.2.2) 
Jā. 
Nē. 
Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc ekonomikas dalībnieks netika izslēgts no iepirkuma procedūras, lai gan bija konstatēta neprecizitāte vai 

problēmas? (35.2.2.1) 
Vai jūs varētu sniegt dokumentus par attiecīgo izslēgšanu? (35.2.2.2) 
Jā, attiecīgie dokumenti ir pievienoti pielikumā. 

Nē, nevaram sniegt šādus dokumentus laukā "Piezīmes par atbildi" minēto iemeslu dēļ. 
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V. Jautājumi par kvalitātes nodrošināšanas standartu un vides vadības standartu pārbaudi 

V.A Jautājumi par pierādījumiem, kas apliecina kvalitātes un vides standartu ievērošanu  

Vai apstiprināt, ka pievienotais dokuments vai sertifikāts, kas apliecina kvalitātes un vides standartu ievērošanu, ir autentisks?  Ja 

nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (36) 

Jā, es apliecinu, ka pievienotais dokuments ir autentisks. 
Pievienotais dokuments nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (36.1) 

Vai pievienotais sertifikāts apliecina, ka ekonomikas dalībnieks ievēro šādu kvalitātes nodrošināšanas standartu? Ja nosūtītājs uzdod 

šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (37) Pārbaudāmais standarts:${Q37}

Jā. 
Nē. 
Ja sertifikāts apliecina atbilstību citam kvalitātes nodrošināšanas standartam, kurš tas ir? (37.1) 

Vai pievienotais sertifikāts apliecina, ka ekonomikas dalībnieks ievēro šo vides vadības sistēmas standartu?  Ja nosūtītājs uzdod šo 

jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (37a) Pārbaudāmais standarts:${Q37a}

Jā. 
Nē. 

Ja sertifikāts apliecina atbilstību citam vides vadības sistēmas standartam, kurš tas ir? (37a.1) 

V.B Jautājumi par to, vai ekonomikas dalībniekam bija liegta iespēja iegūt attiecīgos sertifikātus (vispār vai attiecīgajos termiņos) 

Vai varat apstiprināt, ka ekonomikas dalībniekam bija liegta iespēja iegūt turpmāk minēto kvalitātes nodrošināšanas standartu 

(vispār vai attiecīgajos termiņos)? (38) Standarta identifikators:${Q38}
Jā. 
Nē. 
Attiecīgais sertifikāts nav iegūts šādu iemeslu dēļ: (38.1) 
Ekonomikas dalībnieks neatbilst noteiktajiem standartiem. 
Tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs pats ekonomikas dalībnieks. 
Citu iemeslu dēļ, kas minēti zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Vai varat apstiprināt, ka ekonomikas dalībniekam bija liegta iespēja iegūt turpmāk minēto vides vadības sistēmas standartu (vispār 

vai attiecīgajos termiņos)? (38a) Standarta identifikators:${Q38a}
Jā. 
Nē. 
Attiecīgais sertifikāts nav iegūts šādu iemeslu dēļ: (38a.1) 
Ekonomikas dalībnieks neatbilst noteiktajiem standartiem. 
Tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs pats ekonomikas dalībnieks. 

Citu iemeslu dēļ, kas minēti zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 

VI. Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt informāciju ekonomikas dalībnieku un sertifikācijas iestāžu oficiālajā sarakstā 
VI.A Jautājumi par to pierādījumu autentiskumu, kas apliecina, ka uzņēmums ir iekļauts apstiprinātu ekonomikas dalībnieku 

oficiālajā sarakstā 
Vai jūs apstiprināt pielikumā pievienotā sertifikāta vai dokumenta autentiskumu, kas apliecina, ka uzņēmums ir iekļauts apstiprinātu 

ekonomikas dalībnieku oficiālajā sarakstā?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā jāpievieno dokuments, kad saglabā 

pieprasījuma uzmetumu.  (39) 
Jā, es apliecinu, ka pievienotais dokuments ir autentisks. 
Pievienotais dokuments nav autentisks. 
Nevaru apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai 

varētu pārsūtīt jautājumu.) 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat apstiprināt pievienotā dokumenta autentiskumu. (39.1) 
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VI.B Jautājumi par to, vai ir izpildītas prasības, ka pretendentam jāievēro, lai to iekļautu apstiprinātu ekonomikas dalībnieku 

oficiālajā sarakstā vai sertificētu 
Vai attiecīgais ekonomikas dalībnieks ir reģistrēts jūsu dalībvalstī? (40) 
Jā. 
Nē. 
Vai jūs zināt, vai šis ekonomikas dalībnieks ir reģistrēts citā valstī? (40.1) 
Jā. 
Nē. 
Norādiet, kurā valstī. (40.1.1) 
Precizējiet. (40.1.1.1) 
Kad pēdējoreiz tika pārbaudīts, vai ir izpildītas prasības, kas jāievēro, lai pretendentu sertificētu vai iekļautu apstiprinātu 

ekonomikas dalībnieku oficiālajā sarakstā? (41) 
Vai apstiprināt, ka ekonomikas dalībnieks vēl joprojām atbilst prasībām, kas jāievēro, lai to sertificētu vai iekļautu apstiprinātu 

ekonomikas dalībnieku oficiālajā sarakstā? (42) 
Jā. 
Nē. 
Nezinu. Sīkākās ziņas vajadzības gadījumā ir sniegtas laukā "Piezīmes par atbildi". 
Norādiet pārbaudes datumu. (42.1) 
Norādiet pārbaudes datumu. (42.2) 
Vai ekonomikas dalībnieka apliecinātās spējas ļauj tam īstenot šādu darbību: (43) ${Q43}
Jā. 
Nē. 
Nezinu, nevaru atbildēt laukā "Piezīmes par atbildi" norādīto iemeslu dēļ. 
Norādiet pārbaudes datumu. (43.1) 

Norādiet pārbaudes datumu. (43.2) 

VII. Jautājumi, kas ļauj pārbaudīt nepamatoti lētus piedāvājumus 

VII.A Jautājums par ekonomikas dalībnieka atbilstību Direktīvas 2014/24/ES 18. panta 2. punkta prasībām 
Vai jūsu dalībvalstī pastāv vides noteikumi vai prasības, kas attiecas uz ekonomikas dalībnieka piedāvājumu?  Ja nosūtītājs uzdod šo 

jautājumu, viņam, saglabājot pieprasījuma uzmetumu, pielikumā jāpievieno piedāvājums un/vai no ekonomikas dalībnieka saņemts 

paskaidrojums.  (44) 
Jā. 
Nē. 
Nezinu. 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat sniegt pieprasīto informāciju. (44.1) 
Precizējiet, kādi noteikumi tiek piemēroti. Sniedziet to nosaukumu un atsauci uz attiecīgo tiesību normu vai pantu. (44.2) 
Vai ekonomikas dalībnieka piedāvājums atbilst piemērojamajiem noteikumiem? (44.3) 
Jā. 
Nē. Attiecīgā papildu informācija ir sniegta zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nezinu. Attiecīgā papildu informācija ir sniegta zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Vai jūsu dalībvalstī pastāv sociālie un darba tiesību noteikumi vai prasības, kas attiecas uz ekonomikas dalībnieka piedāvājumu?  Ja 

nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam, saglabājot pieprasījuma uzmetumu, pielikumā jāpievieno piedāvājums un/vai no ekonomikas 

dalībnieka saņemts paskaidrojums.  (45) 
Jā. 
Nē. 
Nezinu. 
Paskaidrojiet, kāpēc nevarat sniegt pieprasīto informāciju. (45.1) 
Precizējiet, kādi noteikumi tiek piemēroti. Sniedziet to nosaukumu un atsauci uz attiecīgo tiesību normu (vai pantu) un koplīgumu, 

ja tāds ir. (45.2) 
Vai ekonomikas dalībnieka piedāvājums atbilst piemērojamajiem noteikumiem? (45.3) 
Jā. 
Nē. Attiecīgā papildu informācija ir sniegta zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nezinu. Attiecīgā papildu informācija ir sniegta zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Vai varat sniegt informāciju par to, kāds ir minimālais atalgojums? (45.4) 
Jā. 
Nē. 

Minimālais atalgojums, kas attiecas uz ekonomikas dalībnieka piedāvājumu. (45.5) 
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VII.B Jautājums par piedāvājuma atbilstību valsts tehniskajiem standartiem 
Vai ekonomikas dalībnieka piedāvājums atbilst valsts tehniskajiem standartiem?  Ja nosūtītājs uzdod šo jautājumu, viņam pielikumā 

jāpievieno no ekonomikas dalībnieka saņemts paskaidrojums, kad saglabā pieprasījuma uzmetumu.  (46) Attiecīgā nozare vai 

pakalpojumi:${Q46}
Jā. 
Nē. 
Nezinu. 
Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc ekonomikas dalībnieks neatbilst valsts tehniskajiem standartiem. (46.1) 
Vai varat sniegt informāciju par to, kādi valsts tehniskie standarti ir piemērojami? (46.2) 
Jā. 
Nē. 

Informācija par piemērojamajiem valsts standartiem: (46.3) 

VII.C Jautājums par ekonomikas dalībnieku, kas saņem valsts atbalstu 

Vai ekonomikas dalībnieks saņem valsts atbalstu? (47) 
Jā. 
Nē. 

Šādu informāciju nevaru sniegt. (Šī atbilde būtu jāizvēlas vienīgi tad, ja dalībvalstī nav iestādes, kurai varētu pārsūtīt jautājumu.) 

Paskaidrojiet, kāpēc nevarat sniegt pieprasīto informāciju. (47.1) 
Vai ekonomikas dalībnieka saņemtais valsts atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu LESD 107. panta nozīmē? (47.2) 
Jā. 
Nē. Attiecīgā papildu informācija ir sniegta zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Nezinu. Attiecīgā papildu informācija ir sniegta zemāk laukā "Piezīmes par atbildi". 
Lūdzu, norādiet atsauci uz varbūtējo grupālā atbrīvojuma regulu vai atsevišķu Komisijas lēmumu. Ja iespējams, lūdzu, pievienojiet 

lēmuma kopiju. (47.2.1) 
Dažiem jautājumiem ir vajadzīgs, lai pielikumā būtu pievienoti dokumenti. Dokumentus var pievienot pieprasījumam, līdzko tas ir 

saglabāts uzmetuma statusā.   Ja jūsu iestāde vēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu par to pašu ekonomikas dalībnieku, bet citā 

jautājumā, izmantojiet pieprasījuma kopēšanas funkciju.  Izveidojot pieprasījumu, nosūtītājs var atlasīt tikai galvenos jautājumus, 

kas attēloti treknrakstā. Pakārtotie jautājumi tad tiek atlasīti automātiski, un saņēmējam uz tiem būs jāatbild tikai tikai vajadzības 

gadījumā.
Pieprasījumā iekļautie personas dati kļūst redzami tikai pēc pieprasījuma pieņemšanas. Pirms pieņemšanas pievienotos 

dokumentus nav iespējams atvērt.  Ja jūsu iestāde nevar atbildēt uz visiem pieprasījuma jautājumiem, lūdzu, izmantojiet funkciju 

"Sadalīt pieprasījumu". Tad jūs varēsit atlasīt jautājumus, uz kuriem nevarat atbildēt, un nosūtīt tos citai jūsu dalībvalsts iestādei.  

Atbildot uz pieprasījumu, atbildes var sniegt laukos “Atbilde” un/vai “Piezīmes par atbildi”. Ja ievadāt atbildi brīva teksta veidā, 

neaizmirstiet norādīt valodu. 
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