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1. Vispārīga informācija par sarunu procedūru  

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

FM VID 2011/110 

1.2. Pasūtītājs 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) 

Reģistrācijas Nr.: 90000069281, 

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978, Latvija 

Tālr.: 67028703, fakss 67028704 

Iepirkumu rīko ar VID 2011.gada 2.augusta rīkojumu Nr.2348 izveidotā 

iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija). 

 

1.3. Pieteikuma par piedalīšanos sarunu procedūrā (turpmāk – pieteikums) 

iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.3.1. Pieteikuma iesniegšanas kārtība, datums un laiks 

1.3.1.1. Pieteikumu ieinteresētā persona var iesniegt, sākot ar sarunu procedūras 

izziņošanas dienu, līdz 2011.gada 3.novembra plkst. 11.00 personīgi, iepriekš 

saskaņojot ierašanās laiku pa tālr. 67047517, vai nosūtot pa pastu uz adresi: 

Valsts ieņēmumu dienesta 

Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļa 

Citadeles iela 1, 117.kab., 

Rīga, Latvija, LV – 1010. 

Darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, 

pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30. 

1.3.1.2. Pieteikumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc sarunu 

procedūras kandidātu atlases instrukcijā (turpmāk – Instrukcija)  norādītā 

pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti. 

1.3.1.3. Pieteikumam jābūt nogādātam 1.3.1.1.punktā noteiktajā adresē un 

termiņā. Ja pieteikums iesniegts pēc Instrukcijā norādītā pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām, tos neatvērtus atdod vai nosūta atpakaļ 

kandidātam. 

1.3.1.4. Kandidāts pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 

atsaukt iesniegto pieteikumu. 

 1.3.2. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

 1.3.2.1. Iesniegtais Pieteikums tiek atvērts tūlīt pēc Instrukcijas 

1.3.1.1.apakšpunktā norādītā Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām Komisijas 

rīkotā sanāksmē – 2011.gada 3.novembrī, plkst.13.00 Citadeles ielā 1, Rīgā, 

113.kabinetā – zālē; 

1.3.2.2. Pieteikumu atvēršana ir atklāta. Pieteikumu atvēršanas sanāksmē 

var piedalīties visas ieinteresētās personas; 

1.3.2.3. Uzsākot Pieteikumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem Sarunu 

procedūras Kandidātiem vai to pārstāvjiem paziņo Komisijas sastāvu; 
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1.3.2.4. Pēc Kandidātu paziņošanas katrs Komisijas loceklis paraksta 

apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir 

ieinteresēts konkrēta Kandidāta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav 

parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā. 

Ja Pieteikumu atvēršanas sanāksmē kāds no Komisijas locekļiem nav piedalījies, 

tas paraksta minēto apliecinājumu nākamajā Komisijas sēdē, kurā piedalās. Ja 

pēc Pieteikumu atvēršanas Komisijas sastāvā iekļauj jaunu Komisijas locekli, arī 

tas paraksta minēto apliecinājumu; 

1.3.2.5. Pēc iepriekš minēto apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver 

pieteikumus to iesniegšanas secībā; 

1.3.2.6. Pieteikumus atver, nosaucot katru Kandidātu, tā Pieteikuma 

iesniegšanas datumu un laiku; 

1.3.2.7.  Kad visi pieteikumi atvērti, pieteikumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

 

1.4. Prasības attiecībā uz pieteikuma noformējumu un iesniegšanu 

1.4.1. Aploksnes noformējums 

Pieteikums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, 1 eksemplārā. Uz aploksnes 

jābūt šādām norādēm: 

1.4.1.1. sarunu procedūra ―VID informācijas sistēmu drošības un veiktspējas 

novērtēšana‖, publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 201/110; 

1.4.1.2. kandidāta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs; 

1.4.1.3. pasūtītāja nosaukums un adrese: 

―Valsts ieņēmumu dienesta 

 Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļa 

 Citadeles iela 1, 117.kab., 

 Rīga, Latvija, LV – 1010‖. 

1.4.1.4. Neatvērt līdz 2011.gada 3.novembra plkst. 11.00. 

1.4.2. Pieteikuma noformējums 

1.4.2.1. Visiem pieteikuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem kopā tā, 

lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm: 

1.4.2.1.1. pieteikums sarunu procedūrai ―VID informācijas sistēmu 

drošības un veiktspējas novērtēšana‖, publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. FM 

VID 2011/110; 

1.4.2.1.2. kandidāta nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā un biroja 

adrese, tālruņa numurs(i) un faksa numurs(i); 

1.4.2.1.3. datums. 

1.4.2.2. Pieteikuma sākumā aiz titullapas obligāti ir jābūt satura rādītājam, aiz 

kura seko visi pārējie dokumenti. 

1.4.2.3. Satura rādītājā jābūt atsevišķi uzrādītiem visiem dokumentiem, kuri 

kandidātam ir jāiesniedz saskaņā ar sarunu procedūras Instrukcijas 1.6.3.punkta 

prasībām.  

1.4.2.4. Sarunu procedūras pieteikumam jābūt latviešu valodā. 

1.4.2.5. Oficiāls raksturs ir tikai pieteikumam rakstiska dokumenta formā. 
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1.4.3. Pieteikumā jāiekļauj: 

1.4.3.1. Uzņēmuma vadītāja parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās 

personas tiesības parakstīt pieteikumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; 

1.4.3.2. Parakstīts pieteikums par piedalīšanos sarunu procedūrā (saskaņā ar 

Instrukcijas 1. pielikumu); 

Piezīme: Ja pieteikumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas 

personas, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumā norāda pilnvaroto personu, kas 

pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību. 

1.4.3.3. Kandidātu atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas minēti 

sarunu procedūras Instrukcijas 3.2.punktā; 

1.4.3.4. Kandidāta atbilstības profesionālās darbības veikšanai dokumenti – 

dokumenti vai to kopijas, kas apliecina kandidāta saimniecisko un finansiālo 

stāvokli un kandidāta tehniskās iespējas (saskaņā ar sarunu procedūras 

Instrukcijas 3.4., 3.6. punktu); 

1.4.3.5. Ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība vai personu grupa, 

jāiesniedz visu iesaistīto pušu parakstītu apliecinājumu par kopīgu dalību 

sarunu procedūrā. 

1.5. Cita vispārīga informācija 

1.7.1. Instrukcijas pieejamība: 

 1.7.1.1. Sarunu procedūras Instrukcija brīvi un tieši pieejama elektroniski, 

lejupielādējot no VID mājas lapas internetā, sadaļā ―Aktualitātes‖ (apakšsadaļā 

―Publiskie iepirkumi no 01.11.2009‖ un attiecīgajā tās sadaļā ―Piegādes un 

pakalpojumu iepirkumi‖); 

 1.7.1.2. Sarunu procedūras Instrukciju var saņemt elektroniski, nosūtot 

pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi: Zane.Berzina.FP@vid.gov.lv.  

 1.7.1.3. Ar sarunu procedūras Instrukciju var iepazīties un saņemt drukātā veidā 

uz vietas Rīgā, Citadeles ielā 1, 117.kabinetā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku 

pa tālr. 67047517. 

1.7.2. Papildu informāciju par sarunu procedūras Instrukciju var pieprasīt 

ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām. Šādi pieprasījumi jāiesniedz elektroniski, nosūtot jautājumu uz 

elektroniskā pasta adresi: Zane.Berzina.FP@vid.gov.lv vai  pa faksu 

(67047527), vai nosūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Citadeles iela 1, 117. kab. 

VID Finanšu pārvalde, Rīga, Latvija, LV-1010, adresējot iepirkuma 

komisijas priekšsēdētājam; 

1.7.3. Papildu informāciju Komisija nosūta kandidātam, kurš uzdevis jautājumu, 

un ievieto šo informāciju VID mājas lapā, sadaļā ―Aktualitātes‖ (apakšsadaļā 

―Publiskie iepirkumi no 01.11.2009.‖ un attiecīgajā tās sadaļā ―Piegādes un 

pakalpojumu iepirkumi‖); 

1.7.4. Ja sarunu procedūras Instrukcijā tiek izdarīti grozījumi, tad informācija 

par grozījumiem tiek ievietota VID mājas lapā internetā, sadaļā ―Aktualitātes‖ 

(apakšsadaļā ―Publiskie iepirkumi no 01.11.2009.‖ un attiecīgajā tās sadaļā 

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1
mailto:Liena.Jakuska@vid.gov.lv
mailto:Liena.Jakuska@vid.gov.lv
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1
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―Piegādes un pakalpojumu iepirkumi‖), ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad 

paziņojums par grozījumiem ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.  

1.7.5. Kandidātam ir jāseko līdzi veiktajiem Instrukcijas grozījumiem un 

jāuzņemas pilna atbildība par informācijas iegūšanu, ja pasūtītājs informāciju ir 

ievietojis VID mājas lapā internetā Instrukcijā 1.7.4.apakšpunktā noteiktajā 

kārtībā. 

1.7.6. Atbildīgā kontaktpersona, kas sniedz organizatorisku informāciju par 

sarunu procedūru – VID Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļas galvenā speciāliste 

Zane Bērziņa (tālr. 67047517, fakss 67047527). 

1.7.7. Kandidāts, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus sarunu 

procedūras Instrukcijā un tā pielikumu noteikumus, t.sk., 3.pielikumā izklāstītos 

līguma nosacījumus; 

1.7.8. Kandidāts, iesniedzot pieteikumu, apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir 

patiesas. Ja Komisija konstatē, ka kandidāts ir sniedzis nepatiesas ziņas, tai ir 

tiesības izslēgt kandidātu no turpmākas dalības sarunu procedūrā. 

1.7.9. Ja Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība vai personu grupa, 

jāiesniedz visu iesaistīto pušu parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību 

Sarunu procedūrā; 

1.7.10. Ja Kandidāts Pieteikumā norāda uz apakšuzņēmēju   (turpmāk – 

Apakšuzņēmējs) kā uz personu, uz kuras iespējām viņš balstās, lai 

apliecinātu, ka viņa kvalifikācija atbilst Instrukcijā noteiktajām kandidātu 

kvalifikācijas prasībām, tad Kandidāts iesniedz Apakšuzņēmēja 

apliecinājumu par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē vai 

Kandidāta un Apakšuzņēmēja vienošanos par viņu sadarbību iepirkuma 

līguma izpildē. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets 

2.1.1. Publiskā iepirkuma priekšmets ir savlaicīga un kvalitatīva VID 

informācijas sistēmu (turpmāk - Sistēmas) drošības un veiktspējas novērtēšana. 

2.1.2. CPV kods: 72222300-0 (Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi). 

2.2. Tehniskā specifikācija 

Sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšanas nosacījumi ir norādīti Instrukcijas 

2.pielikumā. 

2.3. Līguma izpildes laiks un vieta 

2.4.1. Līguma izpildes vieta – VID struktūrvienības, Rīga, Smilšu iela 1.  

2.4.2. Par Sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšanu tiks slēgts jumta līgums. 

Sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšana notiks, slēdzot vienošanās 

protokolus, kuros tiks norādīts konkrēts Sistēmu drošības un veiktspējas 

novērtēšanas darbu apjoms un/vai izpildes termiņš. 

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1
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3. Kandidātu atlases dokumenti 

3.1.Kandidātu izslēgšanas noteikumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

39.panta pirmo daļu 

Pasūtītājs izslēdz kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā 

arī neizskata kandidāta pieteikumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

3.1.1. kandidāts vai persona, kurai ir kandidāts pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

3.1.2. kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 

kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību 

būtiskā pārkāpumā, kas izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija un izpaužas 

kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi; 

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 

konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;  

3.1.3. kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 

kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir 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; 

3.1.4. ir pasludināts kandidāta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

kandidāta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta bankrotu vai 

tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts 

būs likvidēts; 

Ja kandidāta vai 3.1.8.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek 

piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, 

izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var 

lemt par attiecīgā kandidāta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar 

3.1.4.punktu. 

2.3.5. kandidātam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

2.3.6. Atbilstība vidējo darba ienākumu līmenim attiecīgajā nozarē: 
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2.3.6.1. Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta darba 

ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo 

četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai pieteikuma iesniegšanas dienai 

ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī 

minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu 

zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas 

publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja kandidāts kā nodokļu 

maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai; 

3.1.6.2. kandidāta – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, 

kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības 

veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no 

saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas 

iesniegšanas termiņš, ir mazāka par  70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem 

mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē 

atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu 

dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta 

mājaslapā internetā;  

2.3.6.3. ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta darba 

ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo 

četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 

70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā 

kandidāts reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā 

attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja 

kandidāts kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba 

ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc 

reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma iesniegšanas dienai; 

3.1.6.4. kandidāta – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, 

kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības 

veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no 

saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas 

iesniegšanas termiņš, ir mazāka par  70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem 

mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta pastāvīgā dzīvesvieta, 

pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. 

klasifikācijas divu zīmju līmenim. 

3.1.7. kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

3.1.8. uz kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
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procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 3.1.1.-3.1.7.punktā 

minētie nosacījumi; 

3.1.9. Attiecībā uz kandidātu un 3.1.8.punktā minēto personu 3.1.1., 3.1.2., un 

3.1.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums 

saistībā ar 3.1.1.punktā un 3.1.2.punkta ―a‖ apakšpunktā minētajiem 

pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums saistībā ar 3.1.2.punkta ―b‖ apakšpunktā minētajiem 

pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši; 

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums saistībā ar 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

 

3.2.Iesniedzamie dokumenti, kas apliecina, ka uz kandidātu neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas 

noteikumi 

3.2.1. Kandidāta apliecinājums, ka personas, kurām ir kandidāta pārstāvības 

tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo 

kandidātu, 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 pieteikuma iesniegšanas dienas. Kandidāts 

aizpilda, paraksta un pievieno savam pieteikumam Instrukcijas 1.pielikumā 

iekļauto ―Pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā‖, kas satur arī šajā 

punktā noteikto kandidāta apliecinājumu. 

 

3.2.2.  Kandidāta apliecinājums, ka kandidāts 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. Kandidāts aizpilda, paraksta un pievieno 

savam pieteikumam Instrukcijas 1.pielikumā iekļauto ―Pieteikumu par 
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piedalīšanos sarunu procedūrā‖, kas satur arī šajā punktā noteikto kandidāta 

apliecinājumu. 

 

3.2.3. Dokuments, kas pierāda, ka attiecībā uz kandidātu nav pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta bankrotu − tikai ārvalstu 

komersantam − kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments 

(oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka attiecībā uz kandidātu nav 

pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta bankrotu. Laika periods 

no dokumenta izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas brīdim Komisijai nedrīkst 

būt lielāks par 1 (vienu) mēnesi; 

Vienlaicīgi ārvalstu komersants ir tiesīgs neiesniegt šajā apakšpunktā 

minēto dokumentu, kas apliecina ka attiecībā uz kandidātu nav pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta bankrotu, tādā gadījumā Komisija 

rīkosies saskaņā ar sarunu procedūras Instrukcijas 3.3.3.apakšpunkta 

noteikumiem. 

 

3.2.4.  Dokuments, kas apliecina, ka kandidātam Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas Latvijā un/vai valstī kurā 

tas ir reģistrēts katrā kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus, kā arī 

kandidāta atbilstību prasībām par vidējo darba ienākumu līmeņa atbilstību 

darba ienākumu līmenim attiecīgajā nozarē (Instrukcijas 3.1.6.1. un 

3.1.6.2.apakšpunktu prasības): 

 

 3.2.4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 

reģistrētam komersantam – Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls vai 

apliecināta kopija) par nodokļu nomaksu Latvijā uz izziņas izsniegšanas brīdi. 

Laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas dienai Komisijai 

nedrīkst būt lielāks par 1 (vienu) mēnesi. Papildus šajā punktā minētajā izziņā 

ir jābūt iekļautai arī informācijai par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša 

vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, 

kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā 

saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā 

apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā 

šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. 

Vienlaicīgi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā 

reģistrētais komersants ir tiesīgs neiesniegt minēto Valsts ieņēmumu 

dienesta izziņu, tādā gadījumā Komisija rīkosies saskaņā ar sarunu procedūras 

Instrukcijas 3.3.3.apakšpunkta noteikumiem; 
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 3.2.4.2. Ārvalstu komersants – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegts dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka 

kandidātam valstī, kurā tas reģistrēts un Latvijā nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

katrā valstī pārsniedz 100 (viens simts) latus. Laika periods no izziņas 

izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas brīdim Komisijai nedrīkst būt lielāks par 1 

(vienu) mēnesi. Vienlaicīgi ārvalstu komersants iesniedz arī apliecinājumu, par 

savu atbilstību prasībām par vidējo darba ienākumu līmeņa atbilstību darba 

ienākumu līmenim attiecīgajā nozarē Instrukcijas 3.1.6.3. un 

3.1.6.4.apakšpunktu prasības); 

Vienlaicīgi ārvalstu komersants ir tiesīgs neiesniegt šajā apakšpunktā 

minētos dokumentus, tādā gadījumā Komisija rīkosies saskaņā ar sarunu 

procedūras Instrukcijas 3.3.3.apakšpunkta noteikumiem. 

 

3.2.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktam 

kandidātam ir jāiesniedz augstāk minētie dokumenti (sarunu procedūras 

Instrukcijas 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3. un 3.2.4.apakšpunktos noteiktie) arī par 

apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē. 

 

3.2.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem kandidāts var apliecināt, ka uz viņu un 

3.1.8.punktā minētajām personām neattiecas sarunu procedūras Instrukcijas 

3.1.punktā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, 

lai apliecinātu, ka uz kandidātu un 3.1.8.punktā minēto personu neattiecas 

sarunu procedūras Instrukcijas 3.1.punktā norādītie apstākļi, minētos 

dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts 

normatīvie akti neparedz, – ar paša kandidāta vai 3.1.8.punktā minētās 

personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, 

zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to 

reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.  

3.3. Pasūtītāja patstāvīgi iegūstamā informācija, kas apliecina, ka uz 

kandidātu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2., 4. 

un 5.punktā minētie izslēgšanas noteikumi: 

3.3.1. Lai izvērtētu kandidātu un 3.1.8.punktā minēto personu saskaņā ar šā 

3.1.2.punktu, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, 

vai kandidāts un 3.1.8.punktā minētā persona Latvijā vai ārvalstī ir sodīta par 

tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas. 

1) vai pēdējo 3 (trīs) gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas termiņa 

kandidātam nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar viena vai vairāku 

tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanu, kuri nav Eiropas 

Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. 
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2) vai pēdējo 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no pieteikuma 

iesniegšanas termiņa kandidātam nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti 

ar vienas personas nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas. 

3.3.2. Informācija, kas apliecina, ka attiecībā uz kandidātu nav pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta bankrotu. 

3.3.3. Ja kandidāts izmantos tiesību neiesniegt sarunu procedūras Instrukcijas 

3.2.4.1.apakšpunktā noteikto Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, Komisija 

rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.pantā astotajā daļā noteikto 

un pieprasīs iesniegt attiecīgu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (vai 

Instrukcijas 3.2.4.2.apakšpunktā noteiktos dokumentus – ārvalstu 

komersantiem) tikai tam kandidātam, kuram sarunu procedūru rezultātā būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

3.3.4. Attiecīgi, pasūtītājs veiks arī sarunu procedūras Instrukcijas 3.3.1., 

3.3.2. un 3.3.3.apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi arī attiecībā par 

kandidāta apakšuzņēmējiem. 

3.4.Prasības attiecībā uz kandidāta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 

40.panta noteikumiem 

Lai apliecinātu, ka kandidāts ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā, kandidātam ir jāiesniedz sekojošs dokuments: 

3.4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētiem 

komersantiem – kandidāta Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija;  

3.4.2. ārvalstu komersantiem kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka kandidāts ir reģistrēts likumā noteiktajos 

gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. 

3.4.3. Ja Kandidāts Pieteikumā norāda uz apakšuzņēmēju   (turpmāk – 

Apakšuzņēmējs) kā uz personu, uz kuras iespējām viņš balstās, lai apliecinātu, 

ka viņa kvalifikācija atbilst Instrukcijā noteiktajām kandidātu kvalifikācijas 

prasībām, tad Kandidāts iesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājumu par sadarbību 

konkrētā iepirkuma līguma izpildē vai Kandidāta un Apakšuzņēmēja vienošanos 

par viņu sadarbību iepirkuma līguma izpildē. 

 

3.5.Prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un 

tehniskajām iespējām saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. un 

42.pantu 

Lai kandidāts varētu piedalīties sarunu procedūrā, tam ir jāatbilst šādām 

prasībām: 
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3.5.1. kandidāta pēdējā finanšu pārskata gada, par kuru kandidātam bija 

jāiesniedz un kandidāts ir iesniedzis gada pārskatu, neto apgrozījumam ir jābūt 

vismaz Ls 1 000 000,00 

3.5.2. Kandidātam jānodrošina, ka  viens speciālists ir kvalificēts informācijas 

sistēmu auditors (CISA vai analogs sertifikāts) un viens ir drošības profesionālis 

(CISSP vai analogs sertifikāts) un katrs no viņiem ir:  

3.5.2.1. piedalījies vismaz vienas uz tiešsaistes tīmekļa tehnoloģijām balstītas 

informācijas sistēmas (ar lietotāju skaitu vismaz 30000) novērtēšanā; 

3.5.2.1. auditējis vismaz vienu informācijas sistēmu, kurai šobrīd ir Valsts 

informācijas sistēmas statuss; 

3.5.2.1. piedalījies vismaz 3 (trīs) informācijas sistēmu (kuru darbināšanai tiek 

izmantoti virtualizācijas un klāstera tehnoloģiju risinājumi) novērtēšanā. 

3.5.3. Kandidātam jānodrošina, ka Sistēmu novērtēšanas procesā iesaistīto 

speciālistu profesionālās zināšanas kopumā tiek nodrošinātas eksperta līmenī, t.i. 

katrs no viņiem ir: 

3.5.3.1. ir ieguvis sertifikātus, kas norādīti sarunu procedūras Instrukcijas 

2.pielikuma 3.tabulā; 

3.5.3.2. ir ieguvis zināšanas noteiktajās programmatūras izstrādes tehnoloģiju 

jomās saskaņā ar sarunu procedūras Instrukcijas 2.pielikuma 3.tabulu. 

3.5.4. Kandidātam jānodrošina, ka viens no Sistēmu novērtēšanā iesaistītajiem 

speciālistiem ir beidzis Datu valsts inspekcijas vai līdzvērtīgas mācību iestādes 

kursu par fizisko personu datu apstrādi un guvis pieredzi auditā, kur skatīti 

atbilstoši jautājumi. 

 

3.6. Dokumenti, kas apliecina kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

un tehniskās iespējas  

Lai būtu iespējams izvērtēt, vai kandidāts atbilst iepriekš izvirzītajām prasībām, 

tam ir jāiesniedz tālāk minētie dokumenti vai to (apstiprinātas) kopijas: 

3.6.1. peļņas vai zaudējumu aprēķins par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru 

kandidātam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu; 

3.6.2.Lai apliecinātu sarunu procedūras Instrukcijas 3.5.2. un 3.5.3.punktos 

izvirzītās prasības, kandidātam jāaizpilda un jāiesniedz: 

3.6.2.1.Sistēmu novērtēšanā iesaistīto speciālistu personīgi parakstītu 

kvalifikācijas un pieredzes aprakstu (CV) (Instrukcijas 2.pielikuma 2.punkts); 

3.6.2.2.Instrukcijas 2.pielikuma 3.punkta ―Konsultāciju pakalpojumu sniegšanā 

iesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinošie dokumenti‖ tabula. 

3.6.3. informācija par kandidāta pieredzi Sistēmu novērtēšanas jomā atbilstoši 

sarunu procedūras Instrukcijas 3.5.4.punktā izvirzītajām prasībām no 2008.gada, 

tabulā norādot pasūtītāju, projekta realizācijas laiku, veikto darbu specifikāciju 

un atbildīgās amatpersonas kontaktinformāciju. Kandidātam jāiesniedz 3 (trīs) 

pozitīvas atsauksmes par tabulā norādītajiem veiksmīgi sniegtajiem 

pakalpojumiem, kurā uzrādīts pakalpojuma sniegšanas savlaicīgums un 
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atbilstošā kvalitāte. Ja atsauksmes netiek iesniegtas, sarunu procedūras komisijai 

ir tiesības uzskatīt, ka pakalpojums nav sniegts.  

Nr.p.k. Pasūtītājs* 
Projekta 

realizācijas laiks* 

Veikto darbu 

specifikācija* 

Reģistrētu 

lietotāju 

skaits* 

1 

Jānorāda pasūtītājs, 

kontaktpersona un 

telefona numurs 

   

2     

…     

PIEZĪMES:  * – aizpilda kandidāts, visi lauki aizpildāmi obligāti. 

 

3.6.4. Ja kandidātam nav darba tiesisko attiecību ar kādu no kandidāta 

piedāvātajiem speciālistiem, kurus kandidāts ir paredzējis piesaistīt Sistēmu 

novērtēšanas veikšanā, kandidātam šīs Instrukcijas 3.6.2.punktā minētajam 

dokumentam ir jāpievieno saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešo 

daļu sagatavots attiecīgā speciālista apliecinājums vai vienošanās ar viņu, kas 

apliecina speciālista apņemšanos nodot savas profesionālās spējas piegādātāja 

rīcībā attiecīgā iepirkumu līguma izpildei. 
 

3.7.Noformējuma prasības iesniedzamajiem dokumentiem 

 

3.7.1. kandidātu atlases dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Gadījumā, ja 

oriģinālie dokumenti (piem., sertifikāti) ir svešvalodā, šiem dokumentiem ir 

jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar kandidāta apliecinājumu par tulkojuma 

pareizību. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais kandidātu 

atlases dokuments nav iesniegts. 

3.7.2. Gadījumā, ja kandidātu atlases dokuments pārsniedz 3 lapaspuses, var tikt 

pievienots tikai tā kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā ar kandidāta 

apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt 

iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām, norādot konkrētas atsauces uz 

dokumenta daļām, kuras tika tulkotas. 

3.7.3. kandidāta apliecinājums nozīmē: 

3.7.3.1. uzraksts ―TULKOJUMS PAREIZS‖; 

3.7.3.2. uzņēmuma vadītāja vai pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilns 

amata nosaukums (ietverot organizācijas nosaukumu), paraksts un paraksta 

atšifrējums; 

3.7.3.3. apliecinājuma vietas nosaukums un datums; 

3.7.3.4. uzņēmuma zīmoga nospiedums. 

3.7.4. Visos kandidāta atlases dokumentos kandidāta nosaukumam ir jābūt 

juridiski pareizam – atbilstoši reģistrācijas apliecībā minētajam. Pretējā 



 15 

gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka dokuments, kurā norādīts nepareizs 

(neprecīzs) kandidāta nosaukums, nav iesniegts. 

3.7.5. Ja sarunu procedūras Instrukcijā 3.2.apakšpunktā minēto dokumentu ir 

izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas dalībvalsts iestāde, tad pie tā ir 

jābūt pievienotam apostile apliecinājumam. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem 

dokumentiem ir jābūt konsulāri legalizētiem. Izņēmumi ir Eiropas Savienības 

dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas valstis, Šveices Konfederācija un 

atsevišķas valstis, ar kurām Latvija ir noslēgusi līgumus par savstarpējo tiesisko 

palīdzību. 

3.7.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem kandidāts var apliecināt, ka uz viņu 

neattiecas sarunu procedūras Instrukcijas 3.1.2. – 3.1.6. apakšpunktā minētie 

apstākļi, attiecīgajā valstī netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai 

apliecinātu, ka uz piegādātāju neattiecas sarunu procedūras Instrukcijas 3.1.2. – 

3.1.6. apakšpunktos minētie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu 

vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša 

kandidāta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, 

zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai kandidāta 

valstī. 

3.7.7. Dokumenta kopiju iegūst nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot 

oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām. 

Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī jābūt uzrakstam ―KOPIJA‖.  

3.7.8. Dokumenta kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kurā 

jābūt:  

3.7.8.1. vārdiem ―KOPIJA PAREIZA‖;  

3.7.8.2. kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam 

(ietverot organizācijas nosaukumu), pašrocīgam personiskajam parakstam un tā 

atšifrējumam;  

3.7.8.3. apliecinājuma vietas nosaukumam un datumam;  

3.7.8.4. uzņēmuma zīmoga nospiedumam.  

3.7.9. Ja dokumenta kopija ir uz vairākām lapām, tās pareizību drīkst apliecināt 

tikai tad, ja visas lapas ir numurētas un cauršūtas (caurauklotas). 

3.7.10. Sarunu procedūras Instrukcijas 3.2.apakšpunktā minētos dokumentus ir 

jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības kā kandidāta 

dalībniekiem, kā arī kandidāta apakšuzņēmējiem. 

 

4.Pieteikuma vērtēšana un izvēles kritēriji 

4.1. Pieteikuma noformējuma pārbaude 

 

4.1.1. Komisija sākotnēji veic Pieteikuma noformējuma pārbaudi 

atbilstoši Instrukcijas 1.4. apakšpunktā noteiktajām prasībām; 

4.1.2. Ja Pieteikums neatbilst Instrukcijas 1.4.apakšpunktā noteiktajām 

prasībām vai nav atbilstoši noformēts, Komisija var lemt par Pieteikuma tālāku 

neizskatīšanu. 
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4.2. Kandidātu atlase un kvalifikācijas pārbaude 

 

4.2.1. Kandidātu atlases un kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija veic 

Kandidāta iesniegto un/vai Komisijas patstāvīgi par Kandidātu iegūto 

dokumentu un informācijas pārbaudi, lai pārliecinātos, vai uz katru Kandidātu 

neattiecas Instrukcijas 3.1.apakšpunktā noteiktie Kandidāta izslēgšanas 

noteikumi un vai Kandidāts atbilst Instrukcijas 3.5. un 3.6.apakšpunktā 

noteiktajām Kandidāta kvalifikācijas prasībām; 

4.2.2. Kandidāts, kuru Komisija atzinusi par neatbilstošu Instrukcijas 3.punktā 

noteiktajām Kandidāta kvalifikācijas prasībām vai uz kuru attiecas Instrukcijas 

3.punktā noteiktie izslēgšanas noteikumi, tiek izslēgts no turpmākās dalības 

Sarunu procedūrā un viņu neuzaicina iesniegt piedāvājumu Sarunu procedūrai 

un piedalīties sarunās; 

4.2.3. Pēc kandidātu atlases un kvalifikācijas pārbaudes Komisija izvēlētajiem 

Kandidātiem nosūta uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus Sarunu procedūrai un 

piedalīties sarunās par viņu iesniegtajiem piedāvājumiem Sarunu procedūrai; 

4.2.4. Kandidātam nosūtītajam uzaicinājumam tiks pievienotas Kandidāta 

aizpildāmās tehniskā un finanšu piedāvājuma formas, kā arī līguma projekts. 

Tehniskā piedāvājuma formā būs norādītas Sistēmu drošības un veiktspējas 

novērtēšanas nosacījumu minimālās prasības, bet finanšu piedāvājuma formā 

Kandidātam būs jānorāda cenas atbilstoši Līguma projekta prasībām, ietverot 

visas izmaksas, kas saistītas ar Sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšanas 

veikšanu.   

 


