
 
1.pielikums 

Valsts ieņēmumu dienesta rīkotās sarunu 

procedūras “VID informācijas sistēmu drošības un 

veiktspējas novērtēšana” nolikumam, publiskā 

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2011/110 
 

Pieteikums par piedalīšanos sarunu procedūrā 

“VID informācijas sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšana”, publiskā 

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2011/110 
 

Uzņēmums, 

____________________________________________________________________, 
Uzņēmuma nosaukums

 

____________________________________________________________________, 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

____________________________________________________________________, 
Uzņēmuma bankas rekvizīti 

tā____________________________________________________________ personā  
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds  

(personas kods __________________) 

 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 piesakās piedalīties sarunu procedūrā Nr. FM VID 2011/110 “VID informācijas sistēmu drošības 

un veiktspējas novērtēšana; 

 apliecina, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības 

pārkāpumi; 

 apņemas ievērot visas sarunu procedūras nolikuma prasības; 

 apliecina ka personas, kurām ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzītas par vainīgām 

koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā skaitot 

no piedāvājuma iesniegšanas dienas; 

 apliecina, ka ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 

noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, un 

kas apliecina, ka kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas 

cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda 12 mēnešu laikā skaitot 

no pieteikuma iesniegšanas dienas; 

 piekrīt visiem nolikuma 3.pielikumā ietvertā līguma noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas gadījumā bez ierunām parakstīt minēto līgumu un pildīt visus tā noteikumus; 

 atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

 garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

_______________________ 
      Paraksts 

z.v. 

Uzņēmuma adrese 

_____________________________________________________________________, 

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese 

_____________________________________________________________________. 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

_____________________________________________________________________ 
Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. 

Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai. 


