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1. IEVADS 

Šīs specifikācijas ir iepirkuma procedūras dokumentu neatņemama daļa un papildina 

dokumentāciju, kas sagatavota attiecīgajam iepirkuma līgumam. Iepriekšminētie iepirkuma 

procedūras dokumenti ietver: 

- vēstuli ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, 

- piedāvājuma iesniegšanas noteikumus, 

- specifikācijas un to pielikumus, un 

- paziņojumu par līgumu, 

- līguma paraugu un tā pielikumus. 

Šīs specifikācijas papildina šādi pielikumi, kas ir to neatņemama daļa: 

IA pielikums.  Tehniskās specifikācijas 

IB pielikums. Cenrādis 

II pielikums.  Eiropas Parlamenta vides politika 

III pielikums.  Pretendenta godprātīgs apliecinājums par izslēgšanas un atlases kritērijiem 

IV pielikums.  Pretendenta bankas rekvizīti 

V pielikums.  Paziņojums par ekonomikas dalībnieku grupu 

VI pielikums.  Paziņojums par apakšuzņēmējiem 

VII pielikums.  Paziņojums par finansiālo stāvokli 

VIII pielikums.  Uzlīme, kurai jābūt uz ārējas un iekšējas aploksnes, nosūtot 

piedāvājumu 
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I DAĻA. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (EK, 

Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, 

Eiropas Parlaments ir nolēmis izsludināt šo uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, lai noslēgtu 

tiešu līgumu par siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) izlīdzināšanas vienību iegādi, 

kompensējot Eiropas Parlamenta, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Savienības Tiesas, 

Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Eiropas 

Reģionu komitejas emisijas 2019. gadā. 

Saistībā ar šo uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

2020/S 097-230769 gada 19/05/2020 publicēts līguma paziņojums 2020/S 097-230769. 

3. LĪGUMA APRAKSTS, MĒRĶIS UN PAREDZAMĀ VĒRTĪBA  

Šis ir iestāžu uzaicinājums iesniegt piedāvājumus. 

 

Līgumā piedalās turpmāk norādītās Eiropas Savienības iestādes: 

 

 Eiropas Parlaments, kas ir galvenā iestāde šajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus un 

pakalpojumu līguma parakstītājs pārējo iestāžu vārdā, 

 Eiropas Centrālā banka, 

 Eiropas Savienības Tiesa,  

 Eiropas Revīzijas palāta, 

 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, 

 Eiropas Reģionu komiteja. 

 

Iestāžu procedūras norit šādi: Parlaments publicē uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, 

izvērtē piedāvājumus sadarbībā ar dalībiestādēm un paraksta rezultātā noslēdzamo 

pakalpojumu nolīgumu iepriekš minēto dalībiestāžu vārdā. 

 

Darbuzņēmējs sniegs pakalpojumus visām iepriekš minētajām dalībiestādēm. 

 

Dalībiestādes tiecas pastāvīgi uzlabot savu sniegumu vides jomā saskaņā ar Regulu 

Nr. 1221/2009, kas grozīta ar Regulu (ES) 2017/1505, par organizāciju brīvprātīgu dalību 

Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS).  

Kaut arī dalībiestāžu vides politika galvenokārt balstās uz emisijas nepieļaušanu vai 

ierobežošanu, oglekļa emisiju izlīdzināšana ir svarīga daļa to stratēģijā cīņai ar klimata 

pārmaiņām. Lai gan izlīdzināšanu nevar tieši ņemt vērā, aprēķinot un iespējams, samazinot 

dalībiestāžu oglekļa pēdu, to var izmantot tajos gadījumos, kad pašu radītas oglekļa emisijas 

ir nenovēršamas vai kad tās nevar vēl vairāk samazināt. 

Eiropas Parlamenta Prezidijs 2015. gada 7. oktobri pieņēma turpmāk norādītos lēmumus, kas 

ir šā izlīdzināšanas līguma pamatā: 

“ 

 piekrita katru gadu kompensēt visas Parlamenta oglekļa emisijas, tostarp emisijas, 

kas radītas deputātu izmantotajos lidojumos starp viņu izcelsmes valsti, Briseli un 

Strasbūru [..]; 
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 atļāva īstenot projektus Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna grupas 

valstīs (ĀKK valstīs) vai, ja šādi projekti nav pieejami, tad Kaimiņattiecību politikas 

(ENP) valstīs, kurās ir izstrādāti valsts rīcības plāna projekti, Eiropas un Vidusjūras 

reģiona partnerības / Savienības Vidusjūrai valstīs, ES kandidātvalstīs vai ES 

dalībvalstīs; 

 vienojās par oglekļa kompensācijas projektu kvalitātes standartu jaunattīstības 

valstīs izmantot plaši atzīto “Gold Standard”.” 

Šā pakalpojumu līguma mērķis ir saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu izlīdzināt visu 

dalībiestāžu 2019. gada oglekļa pēdas kopējo apjomu.  

Visu dalībiestāžu radīto nenovēršamo CO2 emisiju kopējais aplēstais apjoms 2019. gadā 

sasniedza 188 000 tonnu CO2 ekvivalenta, kas ir izlīdzinošo vienību daudzums, kurš 

saskaņā ar šo līgumu tiks iepirkts, veicot vienu pirkšanas operāciju. 

Izlīdzināšanas vienības tiks izmantotas, lai kompensētu iesaistīto Eiropas Savienības iestāžu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas atbilstoši turpmāk norādītajam sadalījumam. 

 

Dalībiestādes 

 

Procentuālā 

daļa 

 

CO2 tonnas 

Maksimālā 

summa EUR 

Eiropas Parlaments 64,37 % 121 000 242 000 

Eiropas Centrālā banka 8,51 % 16 000  32 000  

Eiropas Savienības Tiesa 12,23 % 23 000 46 000 

Eiropas Revīzijas palāta 5,85 % 11 000 22 000 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja un Reģionu komiteja 

9,04 % 17 000 34 000 

KOPĀ 100 % 188 000 376 000 

 

Izlīdzināšanas vienībām, kuras pieprasa attiecībā uz iepriekš minētajām atbilstīgajām 

valstīm, ir jābūt radītām laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim. 

Līguma kopējā maksimālā vērtība ir 376 000 EUR. 

Līguma kopējais darbības laiks ir 12 mēneši. Līguma izpildi nedrīkst sākt, kamēr nav 

parakstīts līgums. 

Ņemot vērā līguma būtību, procedūras un līguma izpildes darba valoda būs angļu valoda. 

Īpaša uzmanība jāpievērš Finanšu regulas I pielikuma 20.6. punktam1.  

4. PIEDALĪŠANĀS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

Šajā iepirkuma procedūrā ar vienādiem nosacījumiem var piedalīties jebkura Eiropas 

Savienības dalībvalsts fiziska un juridiska persona vai publisks subjekts, kā arī tādu trešo 

valstu fiziskas un juridiskas personas un publiski subjekti, kuras ir noslēgušas ar Eiropas 

Savienību īpašu nolīgumu publisko iepirkumu jomā, kas tiem dod tiesības slēgt līgumus, kuri 

                                                 
1 Finanšu regulas I pielikuma 20.6. punkts: “Līgumslēdzēja iestāde var secināt, ka ekonomikas dalībniekam nav 

nepieciešamo profesionālo spēju, lai izpildītu līgumu saskaņā ar pienācīgas kvalitātes standartu, ja 

līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka ekonomikas dalībniekam ir interešu konflikts, kas var negatīvi ietekmēt 

līguma izpildi.” 
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ir minētā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu priekšmets, ievērojot attiecīgajā nolīgumā 

paredzētos nosacījumus. 

Lai noteiktu tiesības piedalīties, pretendentam savā piedāvājumā ir jānorāda valsts, kurā 

atrodas viņa juridiskā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta. Tam arī jāiesniedz vajadzīgie 

apliecinošie dokumenti saskaņā ar savas valsts likumiem vai citi līdzvērtīgi pierādījumi, kas 

ļauj Eiropas Parlamentam pārbaudīt pretendenta izcelsmi. 

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās līguma2 un jo īpaši tā 

127. panta 6. punkta, 137. un 138. panta stāšanās spēkā 2020. gada 1. februārī atsauces uz 

fiziskām vai juridiskām personām, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību kādā Eiropas 

Savienības dalībvalstī, ir jāsaprot kā atsauces, kuras ietver fiziskas vai juridiskas personas, 

kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē. Apvienotās Karalistes iedzīvotāji 

un subjekti līdz ar to ir tiesīgi piedalīties šajā iepirkumā. 

 

5. EKONOMIKAS DALĪBNIEKU GRUPAS  

Ja piedāvājumu iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, obligāti jāaizpilda V pielikums un tas 

jāpievieno piedāvājumam. 

Piedāvājumu drīkst iesniegt arī ekonomikas dalībnieku grupas. Eiropas Parlamentam ir 

tiesības pieprasīt, lai izraudzītajai ekonomikas dalībnieku grupai būtu konkrēts juridiskais 

statuss, ja tas ir vajadzīgs pienācīgai līguma izpildei. Par šādu prasību Eiropas Parlaments 

var paziņot jebkurā laikā, kamēr tiek īstenota iepirkuma procedūra, taču tas noteikti jāizdara 

pirms līguma parakstīšanas. 

Ja tiesības slēgt līgumu piešķir ekonomikas dalībnieku grupai, tā ne vēlāk kā pirms līguma 

parakstīšanas apliecina savu juridisko statusu. Šis juridiskais statuss var būt: 

- subjekts, kas ir atzīts kā juridiska persona kādā dalībvalstī; 

- subjekts, kas nav juridiska persona, bet kas var nodrošināt Eiropas Parlamentam 

pienācīgu aizsardzību līgumsaistību izpildes jomā (atkarībā no konkrētas dalībvalsts tas 

var būt, piemēram, konsorcijs vai pagaidu asociācija); 

- visu partneru parakstīts īpašs pilnvarojums vai līdzvērtīgs dokuments, kas nosaka 

sadarbības veidu. 

Ekonomikas dalībnieku grupas faktisko statusu apliecina dokuments vai nolīgums, ko 

parakstījuši grupas dalībnieki un kas jāpievieno piedāvājumam. 

Izņēmuma kārtā šos dokumentus vai nolīgumus var precizēt un/vai nosūtīt pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa, bet tas jebkurā gadījumā ir jāizdara pirms uzaicinājuma iesniegt 

piedāvājumus rezultātu paziņošanas attiecīgajiem pretendentiem. Eiropas Parlamentam ir 

tiesības noraidīt piedāvājumu, ja procedūras laikā grupas dalībnieku noslēgto nolīgumu 

noteikumos ir izdarītas izmaiņas, ja tie neparedz dalībnieku solidāru atbildību vai 

piedāvājumam nav pievienots neviens juridiski saistošs nolīgums. 

Eiropas Parlaments var piekrist arī citam juridiskajam statusam, kas nav minēts iepriekš, ar 

nosacījumu, ka šis statuss garantē pušu solidāru atbildību un ir saderīgs ar līguma izpildi. 

                                                 
2 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas. 
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Jebkurā gadījumā ir jāņem vērā, ka līgumā ar ekonomikas dalībnieku grupu Eiropas 

Parlaments nepārprotami norādīs uz grupas dalībnieku solidāru atbildību. Turklāt tas patur 

tiesības līgumā iekļaut prasību iecelt kopīgu pilnvaroto pārstāvi, kas var pārstāvēt grupas 

dalībniekus un kam cita starpā ir tiesības izrakstīt rēķinus pārējo grupas dalībnieku vārdā. 

Piedāvājumos, ko iesniedz ekonomikas dalībnieku grupas, ir jāprecizē katra dalībnieka loma, 

kompetence un pieredze. Piedāvājumu kopīgi iesniedz ekonomikas dalībnieki, kas arī 

uzņemas solidāru atbildību par iesniegto piedāvājumu. 

Ekonomikas dalībnieku grupas gadījumā katrs grupas dalībnieks apliecina savas tiesības 

slēgt līgumu (tiesības piedalīties konkursā), kā arī apliecina atbilstību izslēgšanas un atlases 

kritērijiem. Vērtējot atbilstību atlases kritērijiem, Eiropas Parlaments var ņemt vērā pārējo 

grupas dalībnieku spējas, lai pārliecinātos, ka pretendenta rīcībā ir līguma izpildei vajadzīgie 

resursi. Šādā gadījumā grupas dalībniekiem ir jāapliecina, ka viņi apņemas citu dalībnieku 

rīcībā nodot līguma izpildei vajadzīgos resursus. 

6. PRETENDENTA VALSTS 

Pretendentam jānorāda, kurā valstī tas veic uzņēmējdarbību, un jāiesniedz apliecinoši 

pierādījumi, kas parasti ir pieņemami saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. 

7. APAKŠLĪGUMU SLĒGŠANA 

Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta. 

Ja pretendents slēdz līgumus ar apakšuzņēmējiem, obligāti jāaizpilda VI pielikums un tas 

jāpievieno piedāvājumam. 

Piedāvājumā iespēju robežās ir jāprecizē, kādu līgumsaistību daļu pretendents grasās nodot 

apakšuzņēmējam, un jānorāda šis apakšuzņēmējs. Līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūras gaitā vai līguma izpildes laikā Eiropas Parlamentam ir tiesības pieprasīt no 

pretendentiem informāciju par piedāvātā apakšuzņēmēja vai apakšuzņēmēju finansiālajām, 

saimnieciskajām, tehniskajām un profesionālajām spējām. Turklāt Eiropas Parlaments var 

pieprasīt vajadzīgos pierādījumus, lai pārliecinātos par apakšuzņēmēju atbilstību 

vajadzīgajiem izslēgšanas kritērijiem. Pretendentus informē par to, ka piedāvātie 

apakšuzņēmēji nedrīkst būt nevienā no situācijām, kas minētas Finanšu regulas 136. līdz 

141. pantā un kas var būt par iemeslu aizliegumam piedalīties Eiropas Savienības iepirkuma 

procedūrā. 

Gadījumos, kad apakšlīgums ir ievērojama daļa no attiecīgā līguma, Eiropas Parlaments 

pārbauda, vai plānotie apakšuzņēmēji atbilst attiecīgajiem atlases kritērijiem. 

Eiropas Parlamentam ir tiesības noraidīt apakšuzņēmēju, ja tas neatbilst izslēgšanas un/vai 

atlases kritērijiem (sk. attiecīgi 14. un 15. punktu). 

Turklāt Darbuzņēmējam ir jāziņo Eiropas Parlamentam par visiem vēlākiem apakšlīguma 

slēgšanas gadījumiem, ja tie nav paredzēti piedāvājumā. Atbildīgajam kredītrīkotājam ir 

tiesības apstiprināt vai neapstiprināt piedāvāto apakšuzņēmēju. Šajā saistībā viņš var 

pieprasīt vajadzīgos pierādījumus, lai pārliecinātos par apakšuzņēmēja(-u) atbilstību 

vajadzīgajiem kritērijiem. Eiropas Parlaments vienmēr izsniedz rakstisku atļauju.  

Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana pretendentam, kas piedāvā slēgt apakšlīgumus, nozīmē 

piekrišanu apakšlīgumu slēgšanai. 
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8. LĪGUMA VARIANTI 

Varianti nav atļauti.  

9. CENA  

Cenu nedrīkst nedz mainīt, nedz pārskatīt.  

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā piedāvājuma 

cenu norāda bez PVN un citiem līdzīgiem netiešiem nodokļiem.  

Piedāvājuma cena ir noteikta iepriekš, tajā viss iekļauts, un to norāda euro arī tad, ja valsts 

neietilpst euro zonā. Pretendentiem no šīm valstīm nebūs iespējams pārskatīt piedāvājuma 

summu, mainoties valūtas maiņas kursam. Valūtas maiņas kursu izvēlas pretendents, kas arī 

uzņemas ar kursa maiņu saistīto risku vai priekšrocības. 

Piedāvātā cena pretendentiem jānorāda IB pielikumā atrodamajā cenrādī, kas pienācīgi 

jāaizpilda un jāparaksta, tajā neizdarot nekādus papildinājumus vai grozījumus. 

10. FINANSIĀLĀS GARANTIJAS 

Nepiemēro. 

11. VIDES ASPEKTI 

Eiropas Parlamenta vides politika 

Pretendents, kuram piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, apņemas, pildot līgumu, stingri ievērot 

spēkā esošos tiesību aktus vides jomā. Šajā sakarībā ir jāņem vērā, ka Eiropas Parlaments 

izmanto vides vadības sistēmu EMAS saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 

25. novembra Regulu (EK) Nr. 1221/2009. Kredītrīkotāja struktūrvienība informāciju par 

EMAS ir sniegusi šo specifikāciju II pielikumā. Izraudzītajam pretendentam ir jāpanāk, lai 

Eiropas Parlamenta sniegtā informācija par programmu EMAS kopumā un jo īpaši par 

konkrētu pasākumu īstenošanu vides jomā būtu zināma visiem viņa darbiniekiem, kas strādā 

Eiropas Parlamenta uzdevumā. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma izraudzītajam 

pretendentam var nākties apliecināt, ka visām līgumdarbu izpildē iesaistītajām personām ir 

vajadzīgā un pietiekamā profesionālā izglītība (tehnikas, darba drošības un vides jomā) 

attiecībā uz darba drošības noteikumu ievērošanu, attiecīgo iekārtu un ražojumu pareizu 

lietošanu, tostarp attiecībā uz pasākumiem, kas veicami tad, ja ir notikusi nepareiza rīcība vai 

citi iespējamie starpgadījumi. 

12. VIENLĪDZĪGU IESPĒJU VEICINĀŠANAS POLITIKA 

Pretendents, kuram piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, apņemas līguma izpildes laikā ievērot 

politiku, kas veicina vienlīdzību un daudzveidību, visā pilnībā piemērojot nediskriminēšanas 

un vienlīdzības principus, kas noteikti Eiropas Savienības Līgumos. Proti, izraudzītais 

pretendents apņemas radīt, uzturēt un atbalstīt atklātu un iekļaujošu darba vidi, kurā izrāda 

cieņu pret cilvēku un ievēro vienlīdzīgu iespēju principu, pamatojoties uz trim galvenajiem 

elementiem: 

- sieviešu un vīriešu līdztiesība;  
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- personu ar invaliditāti pieņemšana darbā un iekļaušana kolektīvā;  

- jebkādu šķēršļu un iespējamās diskriminācijas (pēc dzimuma, rases vai etniskās 

izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas) 

novēršana, pieņemot darbā.  

13. PAMATLĪGUMU IZPILDES NOTEIKUMI 

Nepiemēro.  
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II DAĻA. IZSLĒGŠANAS, ATLASES UN PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

14. IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJI 

Finanšu regulas 136. līdz 141. panta pilns teksts par izslēgšanas kritērijiem un to piemērošanu 

ir pieejams 2018. gada 30. jūlija Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumā Nr. L 193, 

1.–222. lpp. Pretendentiem ir jāapliecina, ka tie neatrodas minētajos pantos aprakstītajās 

situācijās. 

Finanšu regulas 136. pants (izvilkumi): turpmāk citēts tikai 1., 4., 6. un 7. punkts. 

1. Atbildīgais kredītrīkotājs izslēdz 135. panta 2. punktā minēto personu vai subjektu no 

dalības piešķiršanas procedūrās, kuras reglamentē ar šo regulu, vai no atlases Savienības 

līdzekļu īstenošanai, ja minēta persona vai subjekts ir vienā no šādām izslēgšanas situācijām: 

a) persona vai subjekts ir bankrotējis vai tam tiek piemērota maksātnespējas vai 

likvidācijas procedūra, tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa, tam ir mierizlīgums ar 

kreditoriem, tā darījumdarbība ir apturēta vai ja tas ir nonācis citā analogā situācijā, kas izriet 

no līdzīgas procedūras, kura paredzēta Savienības vai valsts tiesībās; 

b) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai 

subjekts nav izpildījis savus pienākumus saistībā ar nodokļu maksāšanu vai sociālā 

nodrošinājuma iemaksu veikšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; 

c) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai 

subjekts ir vainīgs smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību, jo ir pārkāpis 

piemērojamos normatīvos aktus vai tādus ētikas standartus, ko piemēro profesijā, kurā 

darbojas attiecīgā persona vai subjekts, vai ir iesaistījies jebkādā prettiesiskā rīcībā, kurai ir 

ietekme uz tā 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 attiecināmības vai 

atlases kritēriji, vai kas jāsniedz, pildot juridiskās saistības; 

ii) nolīguma noslēgšana ar citām personām vai subjektiem nolūkā izkropļot konkurenci; 

iii) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums; 

iv) mēģinājums piešķiršanas procedūras laikā ietekmēt atbildīgā kredītrīkotāja lēmumu 

pieņemšanu; 

v) mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tam varētu dot nepamatotas 

priekšrocības piešķiršanas procedūrā; 

d) ar galīgu spriedumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir vainīgs kādā no šādām 

rīcībām:  

i) krāpšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1371 3. panta un ar 

Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu izstrādātās Konvencijas par Eiropas Kopienu finansiālo 

interešu aizsardzību 1. panta nozīmē;  

ii) korupcija, kā definēts 4. panta 2. punktā Direktīvā (ES) 2017/1371 vai aktīva 

korupcija 3. panta nozīmē ar Padomes 1997. gada 26. maija aktu izstrādātajā Konvencijā par 

cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības 
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dalībvalstu amatpersonas, vai rīcība, kas minēta Padomes Pamatlēmuma 2003/568/TI 

2. panta 1. punktā, vai korupcija, kā definēts citos piemērojamos tiesību aktos;  

iii) rīcība saistībā ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā, kā minēts Padomes 

Pamatlēmuma 2008/841/TI 2. pantā;  

iv) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 1. panta 3., 4. un 5. punkta nozīmē;  

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 nodarījumi, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, kā minēts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES 2. pantā;  

e) persona vai subjekts, pildot juridiskas saistības, ko finansē no budžeta, saistībā ar 

galveno pienākumu izpildi ir pieļāvis būtiskus trūkumus, kuri:  

i) ir noveduši pie priekšlaicīgas juridisko saistību izbeigšanas; 

ii) ir noveduši pie līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sodu piemērošanas; vai 

iii) ir atklāti kredītrīkotāja, OLAF vai Revīzijas palātas veiktās pārbaudēs, revīzijās vai 

izmeklēšanā;  

f) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai 

subjekts ir izdarījis pārkāpumu Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 

2. punkta nozīmē; 

g) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai 

subjekts ir izveidojis subjektu citā jurisdikcijā nolūkā apiet fiskālās, sociālās vai jebkādas 

citas juridiskās saistības tā juridiskās adreses, centrālās administrācijas vai galvenās 

darījumdarbības vietas jurisdikcijā; 

h) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka subjekts ir 

izveidots g) apakšpunktā minētajā nolūkā. 

(.....)  

4. Atbildīgais kredītrīkotājs izslēdz 135. panta 2. punktā minēto personu vai subjektu, 

ja: 

a)  fiziska vai juridiska persona, kas ir 135. panta 2. punktā minētās personas vai 

subjekta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekle vai kam ir pārstāvības, 

lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz minēto personu vai subjektu, ir 

vienā vai vairākās šā panta 1. punkta c)–h) apakšpunktā minētajās situācijās;  

b)  fiziskā vai juridiskā persona, kas uzņemas neierobežotu atbildību par 135. panta 

2. punktā minētās personas vai subjekta parādiem, ir vienā vai vairākās šā panta 1. punkta a) 

vai b) apakšpunktā minētajās situācijās;  

(.....)  

6. Atbildīgais kredītrīkotājs, attiecīgā gadījumā ņemot vērā 143. pantā minētās 

paneļkomitejas ieteikumu, neizslēdz 135. panta 2. punktā minēto personu vai subjektu no 

dalības piešķiršanas procedūrā vai no atlasīšanas Savienības līdzekļu īstenošanai, ja:  
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a) persona vai subjekts ir veicis šā panta 7. punktā minētos korektīvos pasākumus tiktāl, 

ciktāl tie ir pietiekami, lai pierādītu tā uzticamību. Šis apakšpunkts netiek piemērots šā panta 

1. punkta d) apakšpunktā minētajā gadījumā;  

b) tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību — uz ierobežotu 

laikposmu un kamēr tiek pieņemti šā panta 7. punktā noteiktie korektīvie pasākumi;  

c) šāda izslēgšana būtu nesamērīga, pamatojoties uz šā panta 3. punktā minētajiem 

kritērijiem. 

Turklāt šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro piegāžu iepirkumiem ar īpaši 

izdevīgiem noteikumiem vai nu no piegādātāja, kas pilnībā izbeidz darījumdarbību, vai arī 

no likvidatoriem maksātnespējas procedūrā, vai mierizlīgumā ar kreditoriem, vai līdzīgā 

procedūrā saskaņā ar Savienības vai valsts tiesībām. 

 Šā punkta pirmajā un otrajā daļā minētajos neizslēgšanas gadījumos atbildīgais kredītrīkotājs 

precizē 135. panta 2. punktā minētās personas vai subjekta neizslēgšanas iemeslus un par 

minētajiem iemesliem informē 143. pantā minēto paneļkomiteju. 

7. Korektīvie pasākumi, kas minēti 6. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, var jo īpaši 

būt: 

a) pasākumi, ar ko konstatē izslēgšanas situāciju cēloni un konkrētus un tehniskus, 

organizatoriskus un ar personālu saistītus pasākumus attiecīgajā 135. panta 2. punktā minētās 

personas vai subjekta darījumdarbības vai darbības jomā un kas ir piemēroti, lai labotu rīcību 

un novērstu tās turpmāku atkārtošanos;  

b) pierādījumi, ka 135. panta 2. punktā minētā persona vai subjekts ir veicis pasākumus, 

lai kompensētu vai atlīdzinātu zaudējumus vai kaitējumu, kas nodarīts Savienības finanšu 

interesēm izslēgšanas situācijas pamatā esošo faktu rezultātā;  

c) pierādījumi, ka 135. panta 2. punktā minētā persona vai subjekts ir samaksājis vai 

nodrošinājis, ka tiek samaksāti visi kompetentās iestādes noteiktie naudas sodi vai visi šā 

panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie nodokļi vai sociālā nodrošinājuma iemaksas.  

 

Kandidāts/pretendents tiek aicināts aizpildīt III pielikumu, kur ir minēti izslēgšanas kritēriji.  

Finanšu regulas 141. pants (izvilkumi): turpmāk citēts tikai 141. panta 1. punkts. 

Noraidīšana piešķiršanas procedūrā 

Atbildīgais kredītrīkotājs piešķiršanas procedūrā noraida dalībnieku, kas: 

a)

  

atrodas izslēgšanas situācijā, kura noteikta saskaņā ar 136. pantu; 

b)  ir sagrozījis informāciju, kura prasīta kā nosacījums dalībai procedūrā, vai nav 

iesniedzis minēto informāciju; 

c)  iepriekš ir bijis iesaistīts to dokumentu sagatavošanā, kuri izmantoti piešķiršanas 

procedūrā, ja tas rada vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, tostarp konkurences 

izkropļojumu, kuru nevar novērst citādi. 

Atbildīgais kredītrīkotājs paziņo pārējiem piešķiršanas procedūras dalībniekiem par 

attiecīgās informācijas apmaiņu, kas saistīta ar dalībnieka iesaisti piešķiršanas procedūras 

sagatavošanā vai izriet no tās, kā minēts pirmās daļas c) apakšpunktā. Pirms jebkura šāda 
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noraidījuma dalībniekam dod iespēju pierādīt, ka tā iesaiste piešķiršanas procedūras 

sagatavošanā nepārkāpj vienlīdzīgas attieksmes principu. 

 

Izslēgšanas kritēriju novērtēšana 

1. Pretendenti iesniedz pienācīgi datētu un parakstītu godprātīgu apliecinājumu, izmantojot 

III pielikumā iekļauto paraugu.  

2. Ekonomikas dalībnieku grupas gadījumā minētais apliecinājums ir pienācīgi jāaizpilda 

visiem grupas dalībniekiem. 

3. Pretendents, kuram piešķir līgumslēgšanas tiesības, 6 kalendāro dienu laikā pēc 

provizoriskā paziņojuma par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu un vēl pirms līguma 

parakstīšanas iesniedz šādus dokumentārus pierādījumus: 

a) atbilstīgus pierādījumus, ka tas nav nonācis kādā no 136. panta 1. punktā minētajām 

izslēgšanas situācijām; 

b) informāciju par fiziskām vai juridiskām personām, kas ir dalībnieka pārvaldes, 

vadības vai uzraudzības struktūras locekļi vai kam ir pārstāvības, lēmumu 

pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz minēto dalībnieku, tostarp 

personām un subjektiem īpašumtiesību un kontroles struktūrā un faktiskajiem 

īpašniekiem, un atbilstīgus pierādījumus, ka neviena no minētajām personām 

neatrodas kādā no 136. panta 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā minētajām izslēgšanas 

situācijām; 

c) atbilstīgus pierādījumus, ka fiziskās vai juridiskās personas, kas uzņemas 

neierobežotu atbildību par minētā dalībnieka parādiem, nav 136. panta 1. punkta a) 

vai b) apakšpunktā minētajā izslēgšanas situācijā.  

4. Ja pretendents, kuram piešķir līgumslēgšanas tiesības, ir starptautiska organizācija, to 

atbrīvo no pienākuma sniegt 2. punktā minētos dokumentāros pierādījumus, ja 

līgumslēdzēja iestāde var piekļūt dokumentāriem pierādījumiem bezmaksas valsts 

datubāzē vai ja šādi pierādījumi tai jau ir iesniegti citā iepirkuma procedūrā, un ar 

nosacījumu, ka dokumenti ir izdoti ne agrāk kā pirms gada un vēl arvien ir derīgi. Šādā 

gadījumā pretendents apstiprina, ka apliecinošie dokumenti jau ir iesniegti iepriekšējā 

līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, norādot konkrēto procedūru, un ka kopš 

tā laika viņa situācijā nav notikušas nekādas izmaiņas.  

15. ATLASES KRITĒRIJI 

15.1. Tiesiskās un regulatīvās spējas 

Pretendentam ir jāatbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: 

a) pretendents ir iekļauts attiecīgā komercreģistrā vai profesionālajā reģistrā, izņemot 

starptautisku organizāciju gadījumā; 

b) attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas līgumiem — pretendents ir īpašas atļaujas 

turētājs, kura apliecina, ka tam ir atļauts izpildīt līgumu uzņēmējdarbības veikšanas 

valstī, vai tas ir kādas konkrētas profesionālās organizācijas biedrs. 

15.2. Finansiālās un saimnieciskās spējas 
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Pretendentam ir jāuzrāda pietiekamas saimnieciskās un finansiālās spējas, kas viņam ļautu 

pildīt līgumsaistības, ievērojot līgumā paredzētos nosacījumus, kā arī ņemot vērā tā vērtību 

un līgumdarbu apjomu. Ja pēc pretendenta sniegtās informācijas izvērtēšanas Eiropas 

Parlamentam rodas šaubas par pretendenta finansiālajām spējām vai tās ir nepietiekamas 

līgumsaistību izpildei, šo piedāvājumu var noraidīt un pretendents nesaņem nekādu 

finansiālu atlīdzību. 

Attiecībā uz līgumu, kas ir šā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu priekšmets, Eiropas 

Parlaments turklāt pieprasa, lai pretendenti uzrādītu noteiktas finansiālās un saimnieciskās 

spējas, kuras vērtē pēc šādiem rādītājiem: 

- minimālais apgrozījums gadā līguma darbības jomā pēdējo triju finanšu gadu laikā — 

750 000 EUR; 

- minimālais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līmenis. 

Finansiālās un saimnieciskās spējas vērtē pēc rādītājiem, kas iekļauti šādos pretendentu 

iesniedzamos dokumentos: 

- apliecinājums par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu; 

- finanšu pārskati (bilance, darbības pārskati un pārējā vajadzīgā finanšu informācija) vai 

to izvilkumi par laikposmu, kas vienāds ar vai mazāks par pēdējiem trim gadiem, par 

kuriem pārskati ir apstiprināti;  

- pārskats par kopējo apgrozījumu un apgrozījumu līguma darbības jomā par ne vairāk kā 

pēdējiem trim finanšu gadiem, par kuriem pieejama informācija. 

 

Ja pretendents nespēj uzrādīt pieprasītos dokumentus, viņš var apliecināt savas saimnieciskās 

un finansiālās spējas, izmantojot jebkādus citus pienācīgus dokumentus, kurus atzīst Eiropas 

Parlaments.  

Pretendents var arī apliecināt citu subjektu spējas neatkarīgi no viņu savstarpējo attiecību 

tiesiskajiem aspektiem. Šādā gadījumā pretendentam ir jāpierāda Eiropas Parlamentam, ka 

viņam būs vajadzīgie resursi līgumsaistību izpildei, piemēram, apliecinot minēto subjektu 

apņemšanos tos nodot viņa rīcībā. Šādā gadījumā Eiropas Parlamentam ir tiesības noraidīt 

kandidātu vai iesniegto piedāvājumu, ja rodas šaubas par trešās personas saistībām vai tās 

finansiālajām spējām. Parlaments var pieprasīt, lai pretendents un pārējie iesaistītie subjekti 

uzņemtos solidāru atbildību par līgumsaistību izpildi. 

Saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem ekonomikas dalībnieku grupa var atsaukties uz 

grupas dalībnieku vai citu subjektu saimnieciskajām un finansiālajām spējām. 

Pretendents var arī atsaukties uz viena vai vairāku apakšuzņēmēju saimnieciskajām spējām, 

ja vien tie ir apņēmušies piedalīties līgumsaistību izpildē. Šādā gadījumā Eiropas Parlaments 

izvērtē apakšuzņēmēja(-u) spējas, ņemot vērā viņa(-u) līdzdalības pakāpi līguma izpildē. 

15.3. Tehniskās un profesionālās spējas 

Pretendentam ir jāuzrāda pietiekamas tehniskās un profesionālās spējas, kas viņam ļautu 

pildīt līgumsaistības, ievērojot līgumā paredzētos nosacījumus, kā arī ņemot vērā tā vērtību 

un līgumdarbu apjomu. Ja pēc pretendenta sniegtās informācijas izvērtēšanas Eiropas 

Parlamentam ir šaubas par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām vai tās ir 

acīmredzami nepietiekamas līgumsaistību izpildei, šo piedāvājumu var noraidīt un 

pretendents nesaņem nekādu finansiālu atlīdzību. 
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Attiecībā uz līgumu, kas ir šā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu priekšmets, Eiropas 

Parlaments pieprasa, lai pretendenti uzrādītu šādas tehniskās un profesionālās spējas: 

- vismaz trīs gadu pieredze gadu pieredze, sniedzot pakalpojumus, kas līdzīgi tiem, kas 

prasīti attiecīgajā līgumā; 

Ekonomikas dalībnieku tehniskās un profesionālās spējas apliecina ar šādiem dokumentiem: 

- saraksts ar trijos pēdējos gados sniegtajiem nozīmīgākajiem pakalpojumiem, norādot 

summas, datumus un gan publiskus, gan privātus klientus un pēc pieprasījuma 

pievienojot klientu atsauksmes; 

- pierādījums par attiecīgo vides un kvalitātes vadības sistēmu izveidi un/vai 

sertifikāciju (ja piemēro). 

 

Pretendents var arī atsaukties uz citu subjektu spējām neatkarīgi no pretendenta un attiecīgo 

subjektu savstarpējo attiecību juridiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendentam ir jāpierāda 

Eiropas Parlamentam, ka viņam ir vajadzīgie resursi līgumsaistību izpildei, piemēram, 

apliecinot minēto subjektu apņemšanos šajā sakarībā. Šādā gadījumā Eiropas Parlamentam 

ir tiesības noraidīt kandidātu vai iesniegto piedāvājumu, ja tam rodas šaubas par trešās 

personas saistībām vai tās profesionālajām un/vai tehniskajām spējām. 

Jebkurā gadījumā pretendents var vienmēr atsaukties uz viena vai vairāku apakšuzņēmēju 

saimnieciskajām spējām, ja vien tie ir apņēmušies piedalīties līgumsaistību izpildē. Šādā 

gadījumā Eiropas Parlaments izvērtē apakšuzņēmēja(-u) spējas, ņemot vērā viņa(-u) 

līdzdalības pakāpi līguma izpildē. 

Ja Eiropas Parlaments konstatē, ka pretendentam ir interešu konflikts, kas var ietekmēt 

līgumsaistību izpildi, Parlaments var secināt, ka pretendents nespēj pienācīgi pildīt 

līgumsaistības.  

Vides vadības standarti 

Pretendentiem savam piedāvājumam jāpievieno neatkarīgas struktūras izsniegta sertifikāta 

kopija, kurā apliecināts, ka tie strādā saskaņā ar Kopienas vides vadības un audita sistēmu 

(EMAS) vai starptautisko standartu ISO 14001, vai līdzvērtīgu standartu. Eiropas Parlaments 

atzīst sertifikātus, kas līdzvērtīgi tiem, kādus pieprasa Eiropas Savienības dalībvalstīs 

reģistrētas struktūras. 

Neatkarīgai struktūrai, kas veic sertifikāciju, ir jānodrošina atbilstība Eiropas Savienības 

tiesību aktiem vai Eiropas un starptautiskiem standartiem sertificēšanas jomā. Pretējā 

gadījumā Eiropas Parlaments neatzīst, ka šāda sertifikācija ir pretendenta atbilstības 

apliecinājums.  

Ja pretendents nevar iesniegt prasītos sertifikātus, viņš var iesniegt citus pierādījumus, kas 

ļauj Eiropas Parlamentam secināt, ka pretendents ir nodrošinājis vides vadības pasākumus, 

kuri līdzvērtīgi tiem, kas paredzēti vajadzīgajos vides standartos. 

Kvalitātes pārvaldības standarti 

Pretendents savam piedāvājumam pievieno neatkarīgas struktūras izsniegta sertifikāta 

kopiju, kurā apliecināts, ka viņš strādā saskaņā ar atzītu kvalitātes pārvaldības standartu, 

piemēram, ISO 9000 sērijas standartu vai līdzvērtīgu standartu. Eiropas Parlaments atzīst 

līdzvērtīgus sertifikātus, ko izsniegušas Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas struktūras 

vai citas neatkarīgas akreditētas struktūras. 
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Jebkurā gadījumā neatkarīgajai sertifikācijas struktūrai ir jāatbilst Eiropas standartu 

kopumam sertificēšanas jomā. 

Turklāt, ja pretendents nevar iesniegt prasīto sertifikācijas apliecinājumu, Eiropas Parlaments 

var pieņemt citus pierādījumus, kas apliecina, ka ir veikti pasākumi, kuri līdzvērtīgi tiem, kas 

paredzēti saskaņā ar prasītajiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem. 

16. PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Līgumslēgšanas tiesības piešķirs pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar labāko cenas 

un kvalitātes attiecību.  

Piedāvājumi tiks vērtēti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 

1) cena; 

2) projekta ģeogrāfiskā norises vieta;  

3) izlīdzināšanas vienību kvalitāte — uzraudzības prasības;  

4) izlīdzināšanas vienību kvalitāte saistībā ar ilgtspējīgas attīstības rādītājiem un “Gold 

Standard”. 

 

Cenas kritērijs Nr. 1 

Par cenas kritēriju vērtētāji piešķirs ne vairāk kā 30 punktu. 

 

Kopējā viena piedāvājuma cena tiks aprēķināta, par katru projektu piedāvāto cenu samērojot 

ar attiecīgajā projektā iegūstamo izlīdzināšanas vienību daudzumu. 

 

Maksimālo 30 punktu skaitu saņems vislētākais piedāvājums, kurš atbilst prasītajiem 

izslēgšanas un atlases kritērijiem un šajās specifikācijās noteiktajām minimālajām 

tehniskajām prasībām.  

 

Pārējiem piedāvājumiem punkti tiks piešķirti proporcionāli tam, cik lielā mērā tie atšķirsies 

no vislētākā piedāvājuma. Par cenas kritēriju punktus piešķirs pēc šādas formulas: 

(Pm / Po) * maksimālais piešķiramo punktu skaits 

Pm: vislētākā piedāvājuma cena 

Po: novērtējamā piedāvājuma cena 

 

Kvalitātes kritēriji 

 

Dažādos kvalitātes kritērijus vērtē ar šādu punktu skaitu: 

 

- Kvalitātes kritērijs Nr. 2: ne vairāk kā 40 punkti 

- Kvalitātes kritērijs Nr. 3: ne vairāk kā 15 punkti 

- Kvalitātes kritērijs Nr. 4:  ne vairāk kā 15 punkti 

 

Katra noteikta piedāvājuma piedāvātā projekta kvalitāti vispirms vērtē atsevišķi. Kopējais 

kvalitātes punktu skaits vienam piedāvājumam tiek aprēķināts, katram projektam piešķirto 

punktu skaitu samērojot ar attiecīgajā projektā iegūstamo izlīdzināšanas vienību daudzumu. 

 

Kvalitātes kritērijs Nr. 2 — ģeogrāfiskā norises vieta 
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-  Priekšroka tiks dota piedāvājumiem ar izlīdzināšanas vienībām, kas radītas projektos 

Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas dalībvalstīs (ĀKK valstīs), 

kuras norādītas šā iepirkuma konkursa tehniskajās specifikācijās. Tādēļ šajās valstīs 

īstenoti projekti par šo kvalitātes kritēriju saņems maksimālo punktu skaitu (40 punktu). 

 

-  Projekti, kurus īsteno valstīs, kas nav ĀKK reģiona valstis, t. i., valstīs, uz kurām attiecas 

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) valstīs un kurās ir izstrādāti valsts rīcības plāni, 

Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerības / Savienības Vidusjūrai valstīs, ES 

kandidātvalstīs vai ES dalībvalstīs saņems ne vairāk kā 10 punktu. 

 

Kvalitātes kritērijs Nr. 3 — par iepirkto izlīdzināšanas vienību ietekmi sniegtās informācijas 

kvalitāte 

 

Skaidri jānorāda ar iegādātajām izlīdzināšanas vienībām un projektu(-iem) saistītais 

ieguvums videi. Par projekta(-u) ietekmi jāsniedz šāda informācija: precīzi norādīta projekta 

norises vieta (reģions, pilsēta) un projekta(-u) ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanu (precīzi skaitļi, arī informācija par kvantitāti, kas izteikta CO2 ekvivalenta 

tonnās). Informatīvajiem materiāliem ir jāparāda, kādā veidā un cik lielā mērā projekta(-u) 

īstenošanas rezultātā ir panākts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, kas atbilst 

oglekļa izlīdzināšanas vienībām, kuras Eiropas Parlaments iegādājies visu dalībiestāžu vārdā. 

Par šo kritēriju var piešķirt ne vairāk kā 15 punktus. 

 

Kvalitātes kritērijs Nr. 4 — izlīdzināšanas vienību kvalitāte saistībā ar “Gold Standard” un 

ilgtspējīgas attīstības rādītājiem 

 

Projektiem, kas īstenoti jaunattīstības valstīs, kuras norādītas šā uzaicinājuma iesniegt 

piedāvājumu tehniskajās specifikācijās, ir jābūt “Gold Standard” vai “Gold Standard CDM” 

(tīras attīstības mehānisms) projektiem. 

 

“Gold Standard CDM” projekti, kas pozitīvi ietekmē lielāko skaitu ilgtspējīgas attīstības 

rādītāju, kuri uzskaitīti “Gold Standard” pasē, par šo kvalitātes kritēriju saņems maksimālo 

punktu skaitu. Punktu skaits tiks samazināts proporcionāli ietekmēto rādītāju3 skaitam. 

 

Par šo kritēriju var piešķirt ne vairāk kā 15 punktus. “Gold Standard” projekts, kas nav tīras 

attīstības mehānisma projekts, par šo kvalitātes kritēriju var saņemt ne vairāk kā 5 punktus. 

 

Piedāvājuma kvalitātes kopējo punktu skaitu aprēķina šādi: 

QT = Q1 x (C1/188000) + Q2 x (C2/188000)+ Q3 x (C3/188000) 

QT : kopējais piedāvājuma kvalitātes punktu skaits 

Q1 : pirmā piedāvātā projekta kvalitātes punktu skaits 

C1: IB pielikumā (“Cenrādis”) norādītā pirmā projekta nodrošināto izlīdzināšanas vienību 

skaits 

                                                 
3 Gaisa kvalitāte, ūdens kvalitāte un daudzums, augsnes stāvoklis, citas piesārņojošās vielas, bioloģiskā 

daudzveidība, nodarbinātības kvalitāte, nabadzīgo personu iztika, iespēja izmantot cenas ziņā pieejamus un 

nepiesārņojošus energopakalpojumus, cilvēkresursu un iestāžu spējas, kvantitatīva nodarbinātība un 

ienākumu radīšana, maksājumu un investīciju bilance, tehnoloģiju nodošana un neatkarība tehnoloģiju 

jomā. 
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Kvalitātes un cenas attiecību tad nosaka šādi: 

punktus, kas iegūti par cenas kritēriju [(Pm / Po) * maksimālais piešķiramo punktu skaits], 

pieskaita punktiem, kuri iegūti, vērtējot kvalitātes kritērijus.  

 

Pirmajā vietā ierindo piedāvājumu ar vislielāko punktu skaitu. 


