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Apakšā parakstījies [norādīt šīs veidlapas parakstītāja vārdu un uzvārdu], pārstāvot: 

(tikai fiziskām personām) sevi pašu (tikai juridiskām personām) šādu juridisko personu:  

 
Personas apliecības vai pases 
numurs:  

 
(turpmāk "persona") 

Pilns oficiālais nosaukums: 
Oficiālais juridiskais statuss:  
Reģistrācijas numurs:  
Pilna juridiskā adrese:  
PVN maksātāja reģistrācijas numurs:  

 
(turpmāk "persona") 

 

 

I DAĻA — SAISTĪBAS 

Es, apakšā 
parakstījies, ......................................................................................................................................
...... 

kā .................................................................................................. juridiskais pārstāvis 

apliecinu, ka: 

 esmu iepazinies ar konkursa procedūras dokumentiem, jo īpaši ar: 

o Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto konkursa paziņojumu, 

o konkursa noteikumiem; 

 pieņemu iepriekš minētajos dokumentos paustos noteikumus un nosacījumus; 

 piesaku savu dalību konkursā: 

o kā vienīgais dalībnieks (1), 

o kā grupas ......................................... pārstāvis (2). 

 

II DAĻA — APLIECINĀJUMS 

1. AR ŠO PERSONU SAISTĪTA IZSLĒGŠANAS SITUĀCIJA 

Apliecina, vai iepriekšminētā persona atrodas kādā no šādām situācijām: JĀ NĒ 

a) tas ir bankrotējis, tam tiek piemērota maksātnespējas vai likvidācijas procedūra, tā 
aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa, tas ir noslēdzis mierizlīgumu ar kreditoriem, tā 
darījumdarbība ir pārtraukta vai tas ir nonācis citā analogā situācijā, kas izriet no 
līdzīgas procedūras, kura paredzēta valsts normatīvajos aktos; 

  

b) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona nav 
izpildījusi savus pienākumus, kas attiecas uz nodokļu maksājumiem vai sociālā 
nodrošinājuma iemaksu maksājumiem saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā šī 
persona veic uzņēmējdarbību vai kurā atrodas līgumslēdzēja iestāde, vai līguma 
izpildes valsts tiesību aktu noteikumiem; 

  

                                                
1 Nevajadzīgo svītrot. 
2 Nevajadzīgo svītrot. 



 3. lpp. no 6 

c) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona ir vainīga 
smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību, pārkāpjot piemērojamos 
normatīvos aktus vai tādus ētikas standartus, ko piemēro profesijā, kurā attiecīgā 
persona darbojas, vai arī iesaistoties jebkurā prettiesiskā rīcībā, kurai ir ietekme uz 
tās profesionālo uzticamību, ja šāda rīcība liecina par ļaunprātīgu nodomu vai rupju 
neuzmanību, tostarp jo īpaši kādu no šādām rīcībām: 

 

i) tādas informācijas sagrozīšana krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības rezultātā, 
kas jāsniedz, lai pārbaudītu, vai nepastāv izslēgšanas iemesli un vai ir izpildīti 
atlases kritēriji, vai kas jāsniedz, pildot līgumu; 

  

ii) līguma slēgšana ar citām personām ar mērķi izkropļot konkurenci;   
iii) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums;   
iv) mēģinājums piešķiršanas procedūras laikā ietekmēt līgumslēdzējas iestādes 
lēmumu pieņemšanas procesu; 

  

v) mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tam varētu dot nepamatotas 
priekšrocības piešķiršanas procedūrā;  

  

d) ar galīgu spriedumu ir atzīts, ka persona ir vainojama kādā no šādām rīcībām:  
i) krāpšana ar Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu izstrādātās Konvencijas par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1. panta nozīmē; 

  

ii) korupcija, kā definēts Konvencijas par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas 
Eiropas Kopienas amatpersonas vai ES dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta ar 
Padomes 1997. gada 26. maija Aktu, 3. pantā un Padomes 
Pamatlēmuma 2003/568/TI 2. panta 1. punktā, kā arī korupcija, kā definēts tās 
valsts tiesību normās, kurā atrodas līgumslēdzēja iestāde vai kura ir šīs personas 
dzīvesvieta vai reģistrācijas valsts, vai līguma izpildes valsts; 

  

iii) līdzdalība noziedzīgā organizācijā, kā definēts Padomes 
Pamatlēmuma 2008/841/TI 2. pantā; 

  

iv) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana, kā definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK 1. pantā; 

  

v) teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām, kā 
definēts attiecīgi Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI 1. un 3. pantā, vai 
kūdīšana, atbalstīšana, līdzdalība vai mēģinājums izdarīt šādus nodarījumus, kā 
minēts minētā lēmuma 4. pantā; 

  

vi) bērnu darbs vai citi cilvēku tirdzniecības veidi, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2011/36/ES 2. pantā; 

  

e) persona ir pieļāvusi būtiskus trūkumus saistībā ar būtisko prasību ievērošanu, pildot 
no Savienības budžeta finansētu līgumu, kuri ir noveduši pie šāda līguma 
priekšlaicīgas izbeigšanas vai līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sankciju 
piemērošanas vai kuri ir atklāti kredītrīkotāja, OLAF vai Revīzijas palātas veiktās 
pārbaudēs, revīzijās vai izmeklēšanās;  

  

f) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona ir izdarījusi 
pārkāpumu Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punkta nozīmē; 

  

g) situācijās, kas attiecas uz smagu profesionālās darbības pārkāpumu, krāpšanu, 
korupciju, citiem noziedzīgiem nodarījumiem, būtiskiem trūkumiem līguma izpildē vai 
pārkāpumiem, uz pretendentu attiecas: 
i) fakti, kas konstatēti Revīzijas palātas, OLAF vai iekšējās revīzijas veiktās revīzijās 

vai izmeklēšanās vai jebkādās citās pārbaudēs, revīzijās vai kontrolēs, kas veiktas 
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ES iestādes, Eiropas biroja vai ES aģentūras vai struktūras kredītrīkotāja 
uzdevumā; 

ii) tādi administratīvi lēmumi, kas nav galīgi, kuros var ietilpt disciplināri pasākumi, 
ko veikusi kompetentā uzraudzības iestāde, kura ir atbildīga par profesionālās 
ētikas standartu piemērošanas pārbaudi; 

iii) lēmumi, kurus pieņēmusi ECB, EIB, Eiropas Investīciju fonds vai starptautiskas 
organizācijas; 

iv) Komisijas lēmumi saistībā ar Savienības konkurences noteikumu pārkāpumu vai 
valsts kompetentās iestādes pieņemti lēmumi saistībā ar Savienības vai valsts 
konkurences tiesību aktu pārkāpumu; vai 

v) ES iestādes, Eiropas biroja vai ES aģentūras vai struktūras kredītrīkotāja lēmumus 
par izslēgšanu.  

 

2. IZSLĒGŠANAS SITUĀCIJAS, KAS SAISTĪTAS AR FIZISKAJĀM VAI JURIDISKĀM PERSONĀM, KAM IR PILNVARAS 
PĀRSTĀVĒT, PIEŅEMT LĒMUMUS VAI KONTROLĒT JURIDISKO PERSONU 

Apliecina, vai fiziska vai juridiska persona, kura ir iepriekšminētās juridiskās 
personas administratīvās, vadības vai uzraudzības struktūras locekle vai 
kurai saistībā ar minēto juridisko personu ir pārstāvības, lēmumu 
pieņemšanas vai kontroles pilnvaras (tas attiecas uz uzņēmumu vadītājiem, 
pārvaldības vai uzraudzības struktūru locekļiem un gadījumiem, kad viena 
fiziska persona ir akciju vairākuma turētāja), ir kādā no šādām situācijām: 

JĀ NĒ Neattiecas 

iepriekš c) apakšpunktā aprakstītā situācija (ar profesionālo darbību 
saistīts smags pārkāpums);    

iepriekš d) apakšpunktā aprakstītā situācija (krāpšana, korupcija vai cits 
noziedzīgs nodarījums);    

iepriekš e) apakšpunktā aprakstītā situācija (būtiski trūkumi līguma 
izpildē);    

iepriekš f) apakšpunktā aprakstītā situācija (pārkāpums).    
 

 

 

 

 

3. IZSLĒGŠANAS SITUĀCIJAS, KAS SAISTĪTAS AR FIZISKAJĀM VAI JURIDISKAJĀM PERSONĀM, KURAS UZŅEMAS 
NEIEROBEŽOTU ATBILDĪBU PAR JURIDISKĀS PERSONAS PARĀDIEM 

 Apliecina, vai fiziskā vai juridiskā persona, kas uzņemas neierobežotu 
atbildību par iepriekšminētās juridiskās personas parādiem, ir kādā no 
šādām situācijām:  

JĀ NĒ Neattiecas 

iepriekš a) apakšpunktā aprakstītā situācija (bankrots);    
iepriekš b) apakšpunktā aprakstītā situācija (nodokļu nemaksāšana vai 
sociālās apdrošināšanas iemaksu neveikšana).    

 

4.  NORAIDĪŠANAS IEMESLI ŠAJĀ PROCEDŪRĀ 

 Apliecina, vai iepriekšminētā persona: JĀ NĒ 
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h) ir kropļojusi konkurenci, jo ir bijusi iesaistīta šīs iepirkuma procedūras dokumentu 
sagatavošanā.  

  

 

5.  KOREKTĪVIE PASĀKUMI 

Ja apliecinājuma sniedzējs atzīst, ka viņš pats, juridiska persona, ko viņš pārstāv, vai kāda no iepriekš 
minētajos apliecinājumos minētajām personām atrodas kādā no iepriekš minētajām izslēgšanas 
situācijām, viņam ir jānorāda veiktie pasākumi izslēgšanas situācijas novēršanai, tā apliecinot savu 
uzticamību. Šie pasākumi var būt, piemēram, tehniski, organizatoriski vai ar personālu saistīti 
pasākumi, kuru mērķis ir novērst situācijas turpmāku atkārtošanos, zaudējumu atlīdzināšana vai 
naudas soda samaksa. Šai deklarācijai jāpievieno attiecīgi apliecinošie dokumenti, kas atspoguļo 
veiktos korektīvos pasākumus. Šis noteikums neattiecas uz 1. punkta d) apakšpunktā paredzētajām 
situācijām, kas minētas iepriekš. 

 

Veiktie pasākumi (3): 

 

 

6. APLIECINĀJUMI, KAS IESNIEDZAMI PĒC PIEPRASĪJUMA 

Pēc pieprasījuma un termiņā, ko noteikusi līgumslēdzēja iestāde, personai ir jāsniedz informācija par 
personām, kas ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļi.  

Tai jāsniedz arī turpmāk minētie apliecinājumi par pašu personu vai tām fiziskajām vai juridiskajām 
personām, kas uzņemas neierobežotu atbildību par iepriekšminētās personas parādiem. 

 Attiecībā uz a), c), d) un f) apakšpunktā raksturotajām situācijām uzrāda nesen izdotu 
izrakstu no sodāmības reģistra vai, ja šāda izraksta nav, līdzvērtīgu dokumentu, ko nesen 
izdevusi reģistrācijas valsts tiesu vai administratīvā iestāde un kas pierāda, ka šīs prasības 
ir izpildītas.  

 Situācijās, kas aprakstītas a) vai b) apakšpunktā, jāiesniedz nesen izdotas apliecības, ko 
izsniegušas attiecīgās valsts kompetentās iestādes. Ar šiem dokumentiem jāapliecina, ka 
pretendents ir izpildījis visus ar nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem 
saistītos pienākumus, piemēram, saistībā ar PVN, iedzīvotāju ienākuma nodokli (fiziskām 
personām), uzņēmuma ienākuma nodokli (juridiskām personām) un sociālās 
apdrošināšanas iemaksām. Ja kādu no iepriekš minētajiem dokumentiem attiecīgajā valstī 
neizdod, to var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu tiesu iestādē vai pie 
notāra, vai, ja tas nav iespējams, ar oficiālu paziņojumu, kas sniegts administratīvā 
iestādē vai kvalificētā profesionālā struktūrā valstī, kurā pretendents ir reģistrēts. 

Personai pierādījumi nav jāiesniedz, ja šie pierādījumi jau ir iesniegti saistībā ar citu iepirkuma 
procedūru.  

Dokumentiem ir jābūt izdotiem ne vairāk kā vienu gadu pirms dienas, kad tos pieprasījusi 
līgumslēdzēja iestāde, un minētajā dienā tiem joprojām ir jābūt spēkā.  

Parakstītājs paziņo, ka apliecinājumi jau ir sniegti, norāda tās procedūras atsauces, kuras ietvaros tie 
ir sniegti, un apstiprina, ka kopš apliecinājumu sniegšanas datuma attiecīgās personas vai attiecīgo 
personu situācija nav mainījusies. 

 

Iepriekš minētās personas dalību procedūrā var noraidīt un tai var tikt piemērotas administratīvās 
sankcijas (izslēgšana vai finansiālas sankcijas), ja apgalvojumi vai informācija, kuri sniegti, lai 
izpildītu nosacījumus dalībai procedūrā, ir nepatiesi. 
                                                
3 Ja nav paziņojams neviens pasākums, norādīt "neattiecas". 
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Pilns vārds un uzvārds  

 

Datums  

 

Paraksts 

 

 

 

 

 

 

NB! norādīt iniciāļus uz katras lapas 


