
Ieteikumi piedāvājuma noformēšanai 

1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas: 

1.1.izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā 

ievietotās formas; 

1.2.elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus 

e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā 

gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību 

dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); 

1.3.elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu 

apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un 

aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir 

atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un 

formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

2.1.Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 

e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām 

dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā 

elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam 

paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. 

2.2.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko 

parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto 

elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības 

pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu 

elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu (tā 

daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā 

persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, 

pilnvaru).  

2.3.Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie 

dokumenti (piemēram, sertifikāti un citi dokumenti, kurus negatavo pats 

pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta 

apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  

2.4.Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši 

Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta 

atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, pasūtītājs, ja 

tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko 

iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai 

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta 

kopiju. 

2.5.Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN) ar ne vairāk kā 2 zīmēm aiz decimālatdalītāja.  

2.6.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. 

Nolikuma pielikumos un formās, kuras ir ievietotas e-konkursu 

apakšsistēmā šā iepirkuma profila sadaļās) ietvertos nosacījumus. 



2.7.Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota 

piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst 

saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, 

vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) 

jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta 

atvēršanai. 

Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks 

izskatīts. 

 

 


