APSTIPRINĀTS: 25.07.2017.

Skaidrojums par
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
Publisko iepirkumu likuma 49.pants un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 56.pants paredz, ka pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un
kandidātu atlases prasībām (kandidāts vai pretendents ir tiesīgs neiesniegt pieteikumā vai
piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā pieprasītos
dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar ESPD).
ESPD aizpilda pretendents vai kandidāts atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas
Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu
Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums).
Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā iekļauj ESPD veidlapu vai norādi uz tīmekļvietni, kur
ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai
un iesniegšanai.
Attiecīgi pasūtītājs var nodrošināt ESPD pieejamību pretendentam vairākos veidos:
1) iepirkuma dokumentācijā pievieno saiti uz regulu, norādot, ka aizpildāms tās 2.pielikums
(regulas pielikums word formātā);
2) pievienot regulas 2. pielikumu word formātā iepirkuma dokumentācijai;
3) iepirkuma dokumentācijā norāda Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidotā rīka adresi,
kur pretendents vai kandidāts var aizpildīt ESPD, tad to izdrukāt un iesniegt pasūtītājam;
4) sagatavot ESPD veidlapu aizpildīšanai pretendentam vai kandidātam, izmantojot Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku un pievienot to iepirkuma dokumentācijai xml formātā.
Šādā gadījumā pasūtītājs norāda, ka iepirkuma dokumentācijai pievienoto ESPD veidlapas xml
failu kandidāts vai pretendents var aizpildīt, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto
rīku, izdrukāt un pievienot pieteikumam vai piedāvājumam.
Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas
iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās,
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no publiska būvdarbu vai pakalpojumu
līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.
Attiecīgi pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nolikumā norāda, ka ESPD
iesniedzams arī par iepriekš minētajām personām.

Lai pasūtītājiem un pretendentiem atvieglotu ESPD veidlapas aizpildīšanu, Eiropas
Komisija savā tīmekļvietnē to attīsta un papildina. Veidlapas III daļā „Izslēgšanas iemesli” un IV
daļā „Atlases kritēriji” integrēta informācija no e-Certis sistēmas.
Piemēram, uzklikšķinot uz III daļā „Izslēgšanas iemesli” ietvertā izslēgšanas nosacījumā
esošās saites “Vairāk informācijas”, pasūtītājs redz, ka Direktīvas 2014/24/ES 57.panta 1.punktā
minētais izslēgšanas nosacījums ir pārņemts ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas
1.punkta a) apakšpunkta regulējumu.

Savukārt pretendentam, kad tas aizpilda ESPD, ir iespējams redzēt, uz kādas nacionālās
normas pamata attiecīgais izslēgšanas nosacījums piemērots. Gadījumā, ja pretendents ir ārvalstu
uzņēmums, tiek norādīts attiecīgais direktīvas vai uzņēmuma reģistrācijas valsts likuma
izslēgšanas nosacījums. Piemērā norādīts, ka uzņēmums ir no Igaunijas.

Eiropas Komisija par ESPD sagatavojusi izskaidrojošu video, infografiku par ESDP
piemērošanas priekšrocībām un infografiku, kas parāda, kā e-Certis sistēmas inetegrācija
ESPD palīdz pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
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