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1.0. 24.07.2017.   

2.0. 01.01.2019. Šis dokuments aizstāj cita starpā šādus iepriekšējos patstāvīgos 
dokumentus:  

1. Kopējie iepirkumu standarti un vadlīnijas projektam “Rail Baltica” 
2. Iepirkumu politika projekta “Rail Baltica” / “Rail Baltica” realizācijai, kas 

apstiprināta ar RB Rail AS valdes 2017. gada 13. janvāra lēmumu 
Nr. 4/3/2017 

3. Pasūtītāju rīcības kodekss – Kopējie iepirkumu standarti un vadlīnijas 
projektam “Rail Baltica”, 2017. gada aprīlis 

4. Piegādātāju un apakšuzņēmēja rīcības kodekss – Kopējie iepirkumu 
standarti un vadlīnijas projektam “Rail Baltica”, 2017. gada aprīlis 

5. Minimālo prasību kopums piegādātāju kvalifikācijai, kas ir spēkā no 
2017. gada 24. jūlija un ir apstiprināts ar RB Rail AS valdes 2017. gada 
24. jūlija lēmumu Nr. 17/31/2017 

6. Piegādātāja deklarācija 

N/P 

3.0. 16.06.2021. Dokumenta iepriekšējā versijā veiktas šādas izmaiņas:  

1. Vispārīgie noteikumi. Mainītie punkti: 1.1.; 1.3.; 1.4.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 
2.4.(f); 4.1.; 4.3.; 4.4.; 5.2.; 5.3.; 5.4.; 10.2 (iepriekš 9.2.); pievienota jauna 
sadaļa Nr. 6, iepriekšējās sadaļas Nr. 6, 7, 8, 9 mainītas attiecīgi uz Nr. 7, 8, 
9, 10.  
2. 1. pielikums. Mainītie punkti: tabulas rinda Nr. 1 
3. 2. pielikums. Teksta daļā mainīti punkti: 1.1.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.6. 
3.1. Minimālās prasības 40 000–144 000 EUR vērtu iepirkumu 
procesiem. Mainītas tabulas rindas Nr.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; pievienota jauna 
rinda Nr. 7.  
3.2. Minimālās prasības 144 000 EUR vai augstākas vērtības iepirkumu 
procesiem. Mainītas tabulas rindas Nr.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; pievienota jauna 
rinda Nr. 7.  
3.3. Minimālās prasības 10 000–39 999 EUR vērtu iepirkumu procesiem. 
Mainīts punkts: Nr. 7  
4. 3. pielikums. Mainītie punkti: 3.2., 3.4.; 
5. 4. pielikums. Mainītie punkti:  
1(a), (b) (i), (ii), (iii), (v), (vi), (viii);  
3(a);  
4(a), (b), (c), (d);  
5(a), (b), (c);  
6(a), (b), (c), (d), (g), (h), (i), (j), (k);  
7(a), (b).  
6. 5. pielikums. Mainītie punkti: 1., 1(a), (c); 3(f); 4(a), (b), (c), pievienots 
jauns punkts (e), 5(b). 
7. 6. pielikums. Mainītie punkti: 15., 16., 17. 19. punktam pievienots 
jauns apakšpunkts (c), iepriekšējie apakšpunkti (c), (d), (e) mainīti attiecīgi 
uz (d), (e), (f), apakšpunkts (f) (iepriekš (e)) mainīts.   
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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

1 .  P A M A T I N F O R M Ā C I J A  

1.1. “Rail Baltica” ir jauna ātra, elektrificēta standarta dzelzceļa divceļu līnija ar normālplatuma 
(1435 mm) sliežu ceļu maršrutā no Tallinas caur Pērnavu, Rīgu, Panevēžu, Kauņu līdz 
Lietuvas un Polijas robežai ar savienojumu Viļņa–Kauņa un ar to saistītā dzelzceļa 
infrastruktūra atbilstoši saskaņotajam maršrutam Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas 
un Lietuvas Republikas teritorijā (“Rail Baltica ”) (Projekts “Rail Baltica” ). 

1.2. Projektu “Rail Baltica” realizē vairākas valsts pārvaldes iestādes un atvasinātas 
privātpersonas Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā, kas rada 
finansiālas, juridiskas un praktiskas dabas izaicinājumus, ņemot vērā to, ka “Rail Baltica” 
dzelzceļa līnijai ir jābūt pilnībā savstarpēji savietojamai . 

1.3. Projekta “Rail Baltica” realizāciju finansē Eiropas Savienība ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu un līdzfinansē trīs Baltijas valstis – Igaunijas Republika, Latvijas 
Republika un Lietuvas Republika, kā arī nepieciešamības gadījumā citi finansējuma avoti. 
Igaunijas Republikas Ekonomikas lietu un komunikāciju ministrija, Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrija un Lietuvas Republikas Transporta un komunikāciju ministrija 
(“Labuma guvēji ”) un RB Rail AS ir Projekta “Rail Baltica” labuma guvēji saskaņā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta dotāciju nolīgumiem. 

1.4. Projekta “Rail Baltica” Labuma guvēji ir iecēluši Igaunijas tehnisko uzraudzības pārvaldi 
[2019. gada 1. janvārī Patērētāju tiesību aizsardzības pārvalde un Tehniskā uzraudzības 
pārvalde tika apvienotas Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības 
pārvaldē – tulkotāja piezīme], Rail Baltic Estonia OU, Rail Baltica statyba UAB, Lietuvos 
geležinkeliai AB (kuru no 2019. gada 8. decembra aizvieto LTG Infra AB) un sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS par Projekta “Rail Baltica” valstu 
nacionālajiem ieviesējiem (“Nacionālie ieviesēji ”). 

1.5. RB Rail AS ir Latvijas Republikā dibināta akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. RB Rail AS pamatdarbība ir “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas 
projektēšana, būvniecības un mārketings (tostarp zīmološana). RB Rail AS ir arī Projekta “Rail 
Baltica” centrālais koordinators. 

2 .  P I E M Ē R O Š A N A S  J O M A  

2.1 Šajā dokumentā ir aprakstīti standarti un vadlīnijas, kuri ir piemērojami RB Rail AS, Labuma 
guvēju un Nacionālo ieviesēju (katrs atsevišķi – “Pasūtītājs” vai visi kopā – “Pasūtītāji”) 
Projekta “Rail Baltica” ietvaros veiktajiem iepirkumu procesiem, tostarp iepirkumu 
procesiem, kuri nav iekļauti piemērojamajos valsts iepirkumu normatīvajos aktos. Šis 
dokuments tiks publicēts un būs brīvi pieejams piegādātājiem kā informatīvs materiāls par 
šiem standartiem un vadlīnijām. 

2.2 Šie standarti un vadlīnijas attiecas uz visiem Projekta “Rail Baltica” ietvaros veiktajiem 
Pasūtītāju iepirkumu procesiem neatkarīgi no paredzamās līguma vērtības vai tā priekšmeta. 
Izņēmumi ir pieļaujami tikai pamatotos gadījumos, piemēram, ja valstu elektroniskajām 
publisko iepirkumu sistēmām, kuras Pasūtītājiem ir jāizmanto, vai apstiprinātām 
dinamiskajām iepirkumu sistēmām ir noteikti ierobežojumi/prasības, vai citos šajā 
dokumentā minētajos gadījumos. Šis dokuments pats par sevi nerada tiesības pieprasīt 
trešajām personām, piemēram, piegādātājiem, to ievērot. Prasības katram konkrētam 
iepirkuma procesam ir izvirzītas attiecīgā iepirkuma dokumentos.  
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2.3 Nesakritību gadījumā starp valsts normatīvo aktu obligātajām prasībām un šo dokumentu 
noteicošās ir valsts normatīvo aktu obligātās prasības, kuras attiecas uz konkrēto iepirkuma 
procesu. Par šādām nesakritībām ir jāinformē RB Rail AS Iepirkumu procedūru un procesu 
vadītājs, un tās ir jādokumentē audita mērķiem. 

2.4 Pušu, uz kurām attiecas šajā dokumentā aprakstītās prasības, mērķis ir iespēju robežās 
savlaicīgi iegādāties īstās videi draudzīgās, sociāli atbildīgās un darba tiesībām atbilstošās 
preces, darbus un pakalpojumus ar ekodizainu2, nodrošinot: 

(a) galveno mērķi būvēt “Rail Baltica” dzelzceļa līniju; 

(b) taisnīguma, pārskatāmības, vienlīdzīgas attieksmes, diskriminācijas 
novēršanas, savstarpējas atzīšanas un samērības principu ievērošanu 
nodrošinot konkurenci kā arī iespēju veikt auditu; 

(c) visizdevīgāko piedāvājumu; 

(d) efektīvu resursu izmantošanu un risku samazināšanu līdz minimumam, 
izmantojot kopējos iepirkumu standartus un vadlīnijas, iepirkuma dokumentu 
veidnes un kopējo minimālo prasību kopumu piegādātāju un tirgus dalībnieku 
kvalifikācijai; 

(e) sociālā un vides ziņā ilgtspējīga iepirkuma veicināšanu; 

(f) atbilstošu korupcijas pārvaldību, interešu konflikta un citu saistīto risku 
mazināšanu.  

3 .  I E P I R K U M U  D A R B Ī B U  S T R U K T U R Ē Š A N A  

3.1 Iepirkumu procedūras Projekta “Rail Baltica” ietvaros veic vai nu RB Rail AS, vai citi Labuma 
guvēji un Nacionālie ieviesēji. 

3.2 RB Rail AS veic iepirkumu attiecībā uz: 

(a) uzņēmējdarbības attīstības, mārketinga, zīmološanas un komunikācijas 
darbībām; 

(b) projektēšanas elementiem, tostarp, bet ne tikai projektēšanas vadlīnijām, 
konsolidēto tehnisko skices projektu, vispārējo projektu un detalizētu tehnisko 
projektu; 

(c) pētījumiem, tostarp, bet ne tikai piegādātāju tirgus un resursu pētījumu 
(izejvielas un galvenie komponenti), tehniskajiem pētījumiem (saistībā ar 
Eiropas Dzelzceļa satiksmes pārvaldības sistēmu (ERTMS), būvniecības 
loģistiku, apkalpes telpu un ritošās daļas depo, elektroapgādi, kapacitātes 
ierobežojumu un rezerves jaudas izstrādi), Projekta “Rail Baltica” izstrādes 
pētījumiem (piemēram, komercializācija, infrastruktūras pārvaldība); 

 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības 
ar enerģiju saistītiem ražojumiem (pārstrādāta Direktīvas 2005/32/EK versija, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK). 
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(d) vilcienu kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmām (CCS) (tostarp 
Eiropas Dzelzceļa satiksmes pārvaldības sistēmu (ERTMS)); 

(e) energoapgādes apakšsistēmām (ENE) (tostarp kontakttīklu, apakšstacijām, 
pārvaldības centru); 

(f) galveno izejvielu un komponentu piegādi ar iespējamu pieejamību vietējos 
tirgos (piemēram, konstrukcijas slāni sliežu ceļam un sliežu klātnei, armatūru 
un citus materiālus inženierbūvei, sliedes, pārbrauktuves, gulšņus, balastu 
dzelzceļa virszemes konstrukcijai, pasažieru informācijas sistēmas), ja 
piegādātāju tirgus un resursu pētījumu rezultāti liecina par apjomradītu 
ietaupījumu potenciālu; 

(g) būvdarbiem pārrobežu dzelzceļa sliežu ceļa un sliežu klātnes daļu būvniecībai; 

(h) pakalpojumus un preces Projekta “Rail Baltica” realizācijas atbalsta 
pasākumiem (iepirkumu procesus administratīvajam un materiāltehniskajam 
atbalstam RB Rail AS un konsolidēto iepirkumu procesus). 

3.3 Pārējie Labuma guvēji un Nacionālie ieviesēji veic iepirkumu attiecībā uz: 

(a) Sliežu ceļu un sliežu klātni (tostarp saistītajām sekundārajām inženierbūvēm, 
dzelzceļa virszemes konstrukciju, komunikācijām, pārbrauktuvēm); 

(i) primārajām inženierbūvēm (tuneļiem, tiltiem); 

(j) neierobežojot iepriekšminēto RB Rail AS kompetenci, vietējām būvēm, tostarp 
nepieciešamo tehnisko projektu, tostarp tā detalizētu tehnisko projektu 
(pasažieru termināļiem, kravas termināļiem, infrastruktūras apkalpes telpām, 
ritošās daļas servisa apkalpes telpām); 

(k) neierobežojot iepriekšminēto RB Rail AS kompetenci, dzelzceļa infrastruktūras 
pilsētas mezgla daļu; 

(l) Projekta “Rail Baltica” realizācijai nepieciešamajiem būvdarbiem un 
pakalpojumiem tikai Labuma guvējiem vai Nacionālajiem ieviesējiem 1 (vienā) 
valstī, kur Projekts “Rail Baltica” tiek realizēts ar atsevišķiem izņēmumiem; 

(m) pakalpojumiem un precēm Projekta “Rail Baltica” realizācijas atbalsta 
pasākumiem (iepirkumu procesiem administratīvajam un materiāltehniskajam 
atbalstam). 

4 .  I E P I R K U M U  D A R B Ī B U  P R I N C I P I  

4.1 Pasūtītājiem ir jāievēro 4. pielikumā “Pasūtītāju rīcības kodekss” aprakstītie principi. 

4.2 Iepirkumu darbību uzbūve 

(a) RB Rail AS Projekta “Rail Baltica” iepirkumos rīkojas kā galvenā iepirkuma 
organizācija. Līgumslēgšanas plānā ir izklāstīta RB Rail AS un Nacionālo 
ieviesēju loma, darbības joma un kompetence. Projekta “Rail Baltica” iepirkuma 
pamatā ir 3 (trīs) galvenās pieejas: 
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(i) RB Rail AS iepirkums (saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu 
likumu) – RB Rail AS veic iepirkumu savā vārdā, komunicē ar 
piegādātājiem tiešā veidā un uzņemas pilnu atbildību; 

(ii) konsolidētais iepirkums (saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu 
likumu) – RB Rail AS organizē publiskā iepirkuma procedūras Labuma 
guvēju un/vai Nacionālo ieviesēju vārdā, komunicē ar piegādātājiem 
tiešā veidā un uzņemas pilnu atbildību; 

(iii) uzraudzītais publiskais iepirkums (saskaņā ar attiecīgo Labuma 
guvēja un/vai Nacionālā ieviesēja valsts iepirkumu normatīvajiem 
aktiem) – RB Rail AS pilda uzraudzības funkciju, Labuma guvējiem vai 
Nacionālajiem ieviesējiem veicot iepirkumu savā vārdā, veidojot 
tiešas attiecības ar piegādātājiem un uzņemoties pilnu atbildību. 

4.3 RB Rail AS, Labuma guvēju un Nacionālo ieviesēju pienākumi ir atkarīgi no 4.2. punktā minēto 
iepirkuma darbību sadalījuma. Taču pienākums piemērot Kopējos iepirkumu standartus un 
vadlīnijas Projektam “Rail Baltica” (“Vadlīnijas ”) attiecas uz Projekta “Rail Baltica” iepirkumu 
neatkarīgi no izvēlētās iepirkuma procedūras, tās īpatnībām vai specifikas. 

4.4 Pasūtītāji var izstrādāt iekšējos noteikumus un vadlīnijas, pamatojoties uz Vadlīnijās 
aprakstītajiem principiem. 

4.5 Katrs līgums vismaz 10 000 EUR (bez PVN) vērtībā ir jāsastāda rakstveidā. 

5 .  P A S Ū T Ī T Ā J U  R Ī C Ī B A S  K O D E K S S  

5.1 Iepirkuma procedūrai un tās rezultātā noslēgtajam līgumam ir jāatbilst ne tikai 
normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkumu, bet arī piemērojamajām prasībām tādās jomās 
kā nodarbinātība, darba drošība un arodveselība, vides aizsardzība, nodokļi, korupcijas 
apkarošana utt. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai katrs potenciālais piegādātājs un pretendents, 
kurš piedalās Projekta “Rail Baltica” realizācijā, veiktu savu uzņēmējdarbību likumīgi un 
atbilstoši prasībām. 

5.2 Pasūtītājiem normatīvajos aktos pieļaujamā apmērā ir jāizmanto obligāto un izvēles 
izslēgšanas noteikumu, atlases kritēriju, piedāvājuma atbilstības kritēriju, līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriju un līgumu izpildes nosacījumu kombinācija un jārīkojas 
atbilstoši 4. pielikumam “Pasūtītāju rīcības kodekss”, lai piešķirtu līgumslēgšanas tiesības 
iepirkumā piegādātājiem, kuri ievēro piemērojamo normatīvo aktu prasības un turpmāk 
aprakstīto tirgus labāko praksi. Obligātos izslēgšanas noteikumus paredz piemērojamie 
valsts normatīvie akti, un tie ir jāiekļauj katra iepirkuma dokumentos. Izvēles izslēgšanas 
noteikumi un atlases kritēriji ir jāizvirza attiecīgā iepirkuma dokumentos atbilstoši 
piemērojamajiem valsts normatīvajiem aktiem. Piegādātāju deklarācija, kas veido daļu no 
iepirkuma līguma, ir pievienota šim dokumentam (6. pielikums). 

5.3 Ar obligāto un izvēles izslēgšanas noteikumu, līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju 
un līgumu izpildes nosacījumu kombināciju Pasūtītājiem ir jānodrošina iepirkumu līgumu 
izpilde atbilstoši 5. pielikumā “Piegādātāju un apakšuzņēmēju rīcības kodekss” aprakstītajai 
tirgus paraugpraksei. 

5.4 Pasūtītājam ir jāpiemēro vienādi nosacījumi un vienlīdzīgi jāizturas pret kandidātiem gan no 
valsts, kurā Pasūtītājs atrodas, gan no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropa 
Ekonomikas zonas valsts, vai no valsts, kura ir pievienojusies Pasaules Tirdzniecības 
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organizācijas Valsts iepirkuma nolīgumam vai ir parakstījusi jebkuru citu ES dalībvalstīm 
saistošu starptautisku nolīgumu.   

6 .  I Z V A I R Ī Š A N Ā S  N O  I N T E R E Š U  K O N F L I K T A ,  T Ā  M A Z I N Ā Š A N A  U N  
A P K A R O Š A N A  

6.1 Pasūtītājiem ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no interešu konflikta situācijām, 
mazinātu tās, cīnītos pret tām un efektīvi risinātu tās. 

6.2 Interešu konflikta situāciju novēršanai, mazināšanai, apkarošanai un efektīvai risināšanai, 
Pasūtītājiem ir jāņem vērā visi piemērojamie normatīvie akti, kā arī citi Projektu “Rail Baltica” 
regulējošie noteikumi.  

6.3 Ja rodas aizdomas un/vai tiek novērota iespējami nelikumīga darbuzņēmēju vai pretendentu 
darbība (piemēram, kukuļošana vai citi korupcijas mēģinājumi, manipulācijas ar 
piedāvājumiem, karteļi, neparasti zemas piedāvājumu cenas vai citas pret konkurenci vērstas 
darbības), Pasūtītājam ir nekavējoties jāinformē attiecīgās varas iestādes un pilnībā 
jāsadarbojas ar tām situācijas risināšanā un Projekta “Rail Baltica” investīciju aizsardzībā. 

6.4 “Trauksmes cēlēji”, kuri rīkojas godprātīgi, ir jāatbalsta un jāaizsargā pat tad, ja viņu aizdomas 
pēc tam izrādās nepamatotas. Jebkurai personai, kura vēlas informēt Pasūtītājus par 
nelikumīgām darbībām vai aizdomām par tādām darbībām, ir nekavējoties jāsazinās ar 
attiecīgā Pasūtītāja pārstāvjiem. Pasūtītājiem ir jānodrošina šādām personām anonimitāte 
saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Ja kāds no Pasūtītājiem ir ieviesis iekšējo 
trauksmes cēlēju procedūru, šī procedūra ir jāievēro visiem Pasūtītāja darbiniekiem, kā arī 
iekšējiem un ārējiem ekspertiem. 

7 .  S A D A R B Ī B A  P R O J E K T A  R E A L I Z Ā C I J Ā  

7.1 Lai saskaņoti realizētu šīs vadlīnijas, Labuma guvējiem un Nacionālajiem ieviesējiem ir 
savstarpēji jāsadarbojas, kā arī jāvēršas pie RB Rail AS kā Projekta “Rail Baltica” koordinatora 
ar lūgumu saskaņot un dot padomu. RB Rail AS aicina uzdot jautājumus un sniegt 
priekšlikumus. 

7.2 RB Rail AS piemēros šos iepirkumu standartus un vadlīnijas pati, kā arī darīs to ar savu iecelto 
Labuma guvēju un Nacionālo ieviesēju, kuri veic iepirkumu RB Rail AS uzraudzībā, iepirkuma 
komiteju locekļu starpniecību, uzraudzīto publisko iepirkumu pasūtītāji nodrošinās 
saskaņotu šo Vadlīniju īstenošanu citos Labuma guvējos un Nacionālajos ieviesējos. Turklāt 
RB Rail AS var veikt juridiskās pārbaudes un auditus pēc saviem ieskatiem. 

8 .  S T A T U S S  

8.1 Šis ir adaptīvs dokuments, un RB Rail AS to nepieciešamības gadījumā var atjaunināt. Jaunākā 
versija būs pieejama RB Rail AS tīmekļa vietnē. RB Rail AS informēs iesaistītos Labuma guvējus 
un Nacionālos ieviesējus par atjauninātās versijas publicēšanu. 

9 .  I E P I R K U M U  P O L I T I K A S  D O K U M E N T I  U N  T O  P I E M Ē R O Š A N A  

9.1 Pusēm, kurām šis dokuments ir saistošs, iepirkumu dokumentācija un tajā izvirzītās prasības 
ir jākontrolē, jāpārvalda un jāpiemēro vismaz atbilstoši Vadlīnijām un pielikumos 
izklāstītajiem principiem. 



 Kopējie iepirkumu standarti un vadlīnijas 
projektam “Rail Baltica” 

 

Lappuse 10 no 54 

 

2021. gada aprīlis, versija Nr. 3 

1 0 .  P Ā R R A U D Z Ī B A  U N  I E V I E Š A N A  

10.1 Piegādātāji ir tiesīgi apstrīdēt Pasūtītāju un to iepirkuma komisiju lēmumus un darbības 
valsts iestādēs un tiesās atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

(a) Pasūtītāji ir tiesīgi veikt pārbaudes un auditus un objekta apmeklējumus 
turpmāk aprakstītajā veidā ar nosacījumu, ka piegādātāja mītnes valstī tam nav 
tiesisku ierobežojumu. 

(b) Ir jānodrošina iespēja attiecīgajam Pasūtītājam veikt tehniska, juridiska un 
finansiāla rakstura pārbaudes un auditus pie attiecīgā piegādātāja un 
piegādātāja apakšuzņēmējiem, kā arī objekta un telpu, kur tiek vai tika veiktas 
ar attiecīgā līguma izpildi saistītās darbības, apmeklējumus, rakstveidā par to 
brīdinot 5 (piecas) darba dienas iepriekš, bet nepieteiktas pārbaudes vai audita 
vai objekta apmeklējuma gadījumā bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārbaudes, 
auditus un objekta apmeklējumus var veikt vai nu attiecīgā Pasūtītāja 
pilnvarotie darbinieki vai jebkura cita trešā persona, kura ir pilnvarota to veikt 
Pasūtītāja vārdā. 

(c) Attiecīgajam piegādātājam ir jāsniedz piekļuve visai informācijai un 
dokumentiem, tostarp informācijai elektroniskā formātā, kura tiek pieprasīta un 
ir saistīta ar attiecīgā līguma izpildi, kā arī jāļauj kopēt informāciju un 
dokumentus, ievērojot konfidencialitātes saistības.  

(d) Attiecīgajam piegādātājam līgumos ar saviem piegādātājiem ir jāvienojas par 
attiecīgā Pasūtītāja tiesībām piekļūt tā dokumentiem un informācijai, kas ir 
saistīta ar attiecīgā līguma izpildi, un kopēt to. 

10.2 Pasūtītājiem ir jāievēro visi piemērojamie normatīvie akti, iekšējās politikas un procedūras 
un starptautiskie līgumi. 

10.3 Lai ieviestu Vadlīnijās aprakstītos principus, Pasūtītāji/Pasūtītājiem: 

(a) iepirkuma dokumentos un līgumprojektos ir jānosaka prasības, kuras ir 
nepieciešamas, lai ieviestu šajā dokumentā aprakstītos principus; 

(b) patur tiesības lūgt piegādātājus jebkurā laikā rakstveidā apstiprināt atbilstību 
šajā dokumentā izklāstītajiem principiem. 

10.4 Ja tiek konstatētas nelikumīgas darbības (piemēram, kukuļošana, korupcija, karteļi), RB Rail 
AS un/vai Labuma guvēji un/vai Nacionālie ieviesēji nekavējoties informē varas iestādes un 
sadarbojas ar tām, lai atrisinātu situāciju un pasargātu Projekta “Rail Baltica” investīcijas. 
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Pielikumi 

Vadlīnijām ir pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums “Iepirkumu politikas dokumentu saraksts” 

2. pielikums “Minimālās kvalifikācijas prasības” 

3. pielikums “Iepirkuma dokumentu sastādīšanas principi” 

4. pielikums “Pasūtītāju rīcības kodekss” 

5. pielikums “Piegādātāju un apakšuzņēmēju rīcības kodekss” 

6. pielikums “Piegādātāja deklarācija” 

7. pielikums “Dalība iepirkuma komisijā” 

8. pielikums “Nolikumu veidnes” 

9. pielikums “Līgumu veidnes” 
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1. PIELIKUMS: “IEPIRKUMU POLITIKAS DOKUMENTU SARAKSTS”  

Pasūtītāju iepirkums Projekta “Rail Baltica” ietvaros un tā mērķiem paredz vismaz šādu 
dokumentāciju, kurai jābūt saskaņā ar Vadlīnijām: 

Dokuments Apraksts Piemērošana 

Kopējie iepirkumu 
standarti un vadlīnijas 
projektam “Rail Baltica” 

Vadlīnijas ar visiem to pielikumiem, kuros ir 
izvirzīti kopējie iepirkumu standarti un 
vadlīnijas, kas RB Rail AS, Labuma guvējiem un 
Nacionālajiem ieviesējiem ir jāievēro Projekta 
“Rail Baltica” iepirkuma veikšanas un 
realizācijas gaitā. Pielikumos ir iekļauts 
minimālo prasību kopums piegādātāju 
kvalifikācijai iepirkumu procedūrām Projekta 
“Rail Baltica” ietvaros. Iepirkuma dokumentu 
veidnes ir jāizstrādā un jānodrošina RB Rail AS.  

Labuma guvēji, RB 
Rail AS un 
Nacionālie ieviesēji 

Pasūtītāja iepirkumu 
politika 

RB Rail AS un katram Labuma guvējam un 
Nacionālajam ieviesējam ir jāsagatavo, 
jāpārvalda savs/-i iepirkumu politikas 
dokuments/-i un jāveic tā/to versiju kontrole, 
kā arī jānodrošina šāda/-u iepirkumu politikas 
dokumenta/-u atbilstība Vadlīnijām. 

Specifiski katram 
uzņēmumam 

Rīcības kodeksi RB Rail AS un katram Labuma guvējam un 
Nacionālajam ieviesējam ir jāizstrādā, 
jāpārvalda un jākontrolē savs rīcības kodekss, 
ja šāds/-i kodekss/-i ir nepieciešams/-i papildus 
Vadlīniju 4. un 5. pielikumā iekļautajiem 
dokumentiem. Tādā gadījumā RB Rail AS un 
katram Labuma guvējam un Nacionālajam 
ieviesējam ir jānodrošina, ka to attiecīgais/-ir 
kodekss/-i atbilst šim dokumentam un tā 
pielikumiem un nav pretrunā ar tiem. 

Specifiski katram 
uzņēmumam 

Vadlīniju pielikumi Visi Vadlīniju pielikumi Labuma guvēji, RB 
Rail AS un nacionālie 
ieviesēji 
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2. PIELIKUMS: “MINIMĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS”  

1. Pamatinformācija 

1.1. 2016. gada 30. septembrī RB Rail AS, Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju 

ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, Lietuvas Republikas Transporta un 

komunikāciju ministrija, Igaunijas Tehniskā uzraudzības pārvalde [2019. gada 1. janvārī 

Patērētāju tiesību aizsardzības pārvalde un Tehniskā uzraudzības pārvalde tika apvienotas 

Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības pārvaldē – tulkotāja piezīme], Rail 

Baltic Estonia OU, sabiedrība ar ierobežotu atbildību EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS, Lietuvos 

geležinkeliai AB (kuru no 2019. gada 8. decembra aizvieto LTG Infra AB) un Rail Baltica 

Statyba UAB noslēdza vienošanos par Līgumslēgšanas plānu projektam “Rail Baltica” / “Rail 

Baltica” (“Vienošanās par līgumslēgšanas plānu ”). 

1.2. Saskaņā ar Vienošanos par līgumslēgšanas plānu ministrijas un to ieceltie Nacionālie ieviesēji 

ir tiesīgi veikt konkrētu materiālu, darbu un pakalpojumu iepirkumu RB Rail AS uzraudzībā 

(“Uzraudzītais publiskais iepirkums ”).  

1.3. Vienošanās par līgumslēgšanas plānu 5.2.3. punkts uzliek par pienākumu Labuma guvējiem 

un to ieceltajiem Nacionālajiem ieviesējiem sastādīt iepirkuma dokumentus Uzraudzītajam 

publiskajam iepirkumam, cita starpā pamatojoties uz RB Rail AS izstrādāto minimālo prasību 

kopumu piegādātāju kvalifikācijai. 

2. Minimālo prasību kopums 

2.1. Šajā dokumentā ir izklāstīts minimālo prasību kopums piegādātāju kvalifikācijai, kas 

Pasūtītājiem ir jāņem vērā, sastādot iepirkuma dokumentus iepirkumu procesiem Projekta 

“Rail Baltica” ietvaros. 

2.2. Minimālo prasību kopums piegādātāju kvalifikācijai ir aprakstīts 2. pielikumā atbilstoši 

iepirkuma procesa paredzamajai līgumcenai (EUR). Neskatoties uz šīm minimālajām 

prasībām, par konkrētiem iepirkuma procesiem atbildīgajiem Pasūtītājiem ir jāpiemēro 

obligātās prasības, kuras paredz attiecīgajam iepirkuma procesam piemērojamie valsts 

iepirkumu normatīvie akti. 

2.3. Pasūtītāji attiecīgajos iepirkuma dokumentos var izvirzīt papildu prasības piegādātāju 

kvalifikācijai tādā mērā, kādā tās ir objektīvi pamatotas un nerada liekus un neatbilstošus 

ierobežojumus konkurencei starp piegādātājiem. 
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2.4. Pasūtītāji izņēmuma kārtā var izvirzīt attiecīgajos iepirkuma dokumentos zemākas prasības 

piegādātāju kvalifikācijai, lai veicinātu konkurenci starp piegādātājiem attiecīgajā iepirkumā 

un ja zemāku prasību izvirzīšana neatstāj negatīvu iespaidu uz iepirkuma ietvaros iepirkto 

būvdarbu, pakalpojumu vai preču kvalitāti. To var darīt tad, ja zemāku prasību izvirzīšana 

neatstās negatīvu iespaidu uz iepirkuma ietvaros iepirkto būvdarbu, pakalpojumu vai preču 

kvalitāti un tās pamatā būs objektīvu faktu kopums, kuri tiks dokumentēti rakstveidā un 

reproducējamā formā audita mērķiem (kā daļa no iepirkuma komisijas sēdes protokola vai 

atsevišķs lēmums). Pasūtītājiem pēc iespējas ātrāk ir jāinformē RB Rail AS Iepirkumu 

procedūru un procesu vadītājs par nodomu atkāpties no kādas šajā dokumentā aprakstītās 

minimālās kvalifikācijas prasības, sniedzot sīkāku informāciju par šādu atkāpi un 

pamatojumu. RB Rail AS izskatīs iesniegumu un (1) pieņems to vai (2) izvirzīs pretenzijas ar 

pamatojumu un sniegs priekšlikumu(s), kā novērst šādu/-as pretenziju/-as 10 darba dienu 

laikā (7 darba dienu laikā, ja kopā ar pieprasījumu tiek sniegti tirgus izpētes ziņojums/dati, 

kas pamato atkāpi). Ja RB Rail AS jau ir apstiprinājusi atkāpi, pirms ir pagājis 10 darba dienu 

termiņš (7 darba dienas, ja kopā ar pieprasījumu tiek sniegti tirgus izpētes ziņojums/dati, kas 

pamato novirzi), ka tai nav pretenziju pret šādu plānotu atkāpi, vai RB Rail AS nav izvirzījusi 

pretenzijas 10 darba dienu laikā (7 darba dienu laikā, ja kopā ar pieprasījumu tiek sniegti 

tirgus izpētes ziņojums/dati, kas pamato atkāpi), tad Pasūtītājs var pieņemt lēmumu, kas ir 

jādokumentē audita mērķiem. Saistībā ar atkārtotām atkāpēm, kas izriet no valsts 

normatīvajiem aktiem vai pamatojoties uz tirgus situāciju, RB Rail AS iepirkumu 

departamenta vadītājs ir tiesīgs noteikt Pasūtītājiem vispārēju atkāpi visām gaidāmajām 

iepirkuma procedūrām līdz turpmākam paziņojumam, noteiktam datumam vai normatīvo 

aktu izmaiņām.  

2.5. Pasūtītāji var piemērot šajā sadaļā iepriekšminētos noteikumus iepirkumu procesiem 

turpmākajos punktos minētajā paredzamajā neto vērtībā (bez PVN) ar minimālajām 

kvalifikācijas prasībām, ja vien Pasūtītājs iepriekšminētajā termiņā (10 darba dienu laikā) nav 

saņēmis pretenziju no RB Rail AS. RB Rail AS ir jāinformē Iepirkuma konsultatīvā grupa par 

lēmumiem un to pamatojumu.  

2.6. Ja kādu no minimālo prasību kopuma nevar piemērot kā kvalifikācijas kritēriju saskaņā ar 

piemērojamajiem valsts normatīvajiem aktiem, tā ir jāpiemēro kā piedāvājuma atbilstības vai 

vērtēšanas kritērijs. 
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3. Statuss 

3.1.  Ja starp valsts normatīvo aktu obligātajām prasībām un šajā dokumentā aprakstītajām 

prasībām piegādātāju kvalifikācijai ir nesakritība, noteicošās ir valsts normatīvo aktu 

obligātās prasības, kuras attiecas uz konkrēto iepirkuma procesu. 

3.2. Šis ir adaptīvs dokuments, un RB Rail AS to nepieciešamības gadījumā var atjaunināt. RB Rail 

AS iesaistīs Iepirkuma konsultatīvo grupu apspriedē par dokumenta atjauninājumiem. 

Jaunākā versija būs pieejama RB Rail AS tīmekļa vietnē. RB Rail AS informēs iesaistītos 

Pasūtītājus par šī dokumenta atjauninātās versijas publicēšanu. 
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Minimālās prasības iepirkumu procedūrām ar līgumcenu 40 000–144 000 EUR  

Prasība BŪVDARBU, piemēram, dzelzceļa, tuneļu, 
tiltu, staciju, depo, iepirkums 

PAKALPOJUMU, piemēram, projektēšanas, 
projekta uzraudzības, būvuzraudzības, 

inženieru konsultāciju pakalpojumu, 
iepirkums 

PREČU, piemēram, smilšu, grants, 
cementa, sliežu, gulšņu, iepirkums 

1. Tiesiskais pamats - Saskaņā ar piemērojamajiem valsts 
iepirkumu normatīvajiem aktiem 

- Saskaņā ar piemērojamajiem valsts 
iepirkumu normatīvajiem aktiem 

- Saskaņā ar piemērojamajiem valsts 
iepirkumu normatīvajiem aktiem 

2. Piemērotība 
profesionālas 
darbības 
veikšanai 

- Pretendentam ir jābūt reģistrētam 
Būvkomersantu reģistrā vai 
attiecīgajā profesiju reģistrā.3 Ja 
Pretendents ir konsorcijs, konsorcija 
dalībniekam, kurš veic attiecīgos 
darbus, ir jāievēro iepriekšminētās 
prasības. 

- Pretendentam ir jābūt reģistrētam 
attiecīgajā profesiju reģistrā vai 
atbilstošajā tā dibināšanas valsts 
reģistrā, ja attiecīgās valsts 
normatīvie akti paredz šādu prasību4 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
konsorcija dalībniekam, kurš sniedz 
attiecīgos pakalpojumus, ir jāievēro 
iepriekšminētās prasības. 

- Pretendentam ir jānodrošina, ka 
preces/materiāli atbilst CE 
(Conformité Européenne) zīmes5 
prasībām piegādātajām precēm, ja 
šādas preces atbilst Eiropas 
Komisijas noteiktajām 
attiecināmajām produktu grupām.6 

3. Saimnieciskais un 
finansiālais 
stāvoklis 

- Pretendenta vidējam gada 
apgrozījumam pēdējos trīs finanšu 
gados no iepirkuma publicēšanas 
datuma ir jābūt vismaz 100% no 
Pasūtītāja (līgumslēdzēja) 
paredzētās līgumcenas. Gadījumā, 
ja Pretendents ir darbojies tirgū 
mazāk nekā trīs gadus, šī prasība 

- Pretendenta vidējam gada 
apgrozījumam pēdējos trīs finanšu 
gados no iepirkuma publicēšanas 
datuma ir jābūt vismaz 100% no 
Pasūtītāja (līgumslēdzēja) 
paredzētās līgumcenas. Gadījumā, ja 
Pretendents ir darbojies tirgū mazāk 
nekā trīs gadus, šī prasība attieksies 

- Pretendenta vidējam gada 
apgrozījumam pēdējos trīs finanšu 
gados no iepirkuma publicēšanas 
datuma ir jābūt vismaz 100% no 
Pasūtītāja (līgumslēdzēja) 
paredzētās līgumcenas. Gadījumā, ja 
Pretendents ir darbojies tirgū mazāk 
nekā trīs gadus, šī prasība attieksies 

 

3Ja Pasūtītāja valsts normatīvie akti neparedz šādu prasību, var tikt pieņemta reģistrācija atbilstošajā Pretendenta dibināšanas valsts reģistrā (ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu prasību) 

4Reģistrs ir jānorāda, ja tiek izvirzītas konkrētas prasības profesionālās darbības veikšanai Pasūtītāja valsts normatīvajos aktos  

5 Skatīt arī  https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en 

6 Tiks piemēroti kā piedāvājuma atbilstības prasība vai vērtēšanas kritēriji atbilstoši šo Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktam 
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attieksies uz Pretendenta faktisko 
darbības periodu.7 

- Pretendentam ir jābūt stabiliem 
finanšu un saimnieciskās darbības 
rādītājiem, proti, Pretendenta 
likviditātes koeficientam 
(apgrozāmie līdzekļi dalīts ar 
īstermiņa parādsaistībām) 
iepriekšējā auditētā gadā (ja finanšu 
pārskata auditu paredz 
Pretendentam piemērojamie 
normatīvie akti) pirms publiskā 
iepirkuma gada ir jābūt vienādam ar 
vai lielākam par 1 un Pretendentam 
ir jābūt pozitīvam pašu kapitālam. Ja 
tiek piemērota šī prasība, iepirkuma 
dokumentos ir jāsniedz precīzs un 
sīks šādas prasības aprēķinu 
metodes apraksts. 

 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
Pretendentam ir jānorāda visi 

uz Pretendenta faktisko darbības 
periodu.8 

- Pretendentam ir jābūt stabiliem 
finanšu un saimnieciskās darbības 
rādītājiem, proti, Pretendenta 
likviditātes koeficientam 
(apgrozāmie līdzekļi dalīts ar 
īstermiņa parādsaistībām) 
iepriekšējā auditētā gadā (ja finanšu 
pārskata auditu paredz 
Pretendentam piemērojamie 
normatīvie akti) pirms publiskā 
iepirkuma gada ir jābūt vienādam ar 
vai lielākam par 1 un Pretendentam 
ir jābūt pozitīvam pašu kapitālam. Ja 
tiek piemērota šī prasība, iepirkuma 
dokumentos ir jāsniedz precīzs un 
sīks šādas prasības aprēķinu 
metodes apraksts.  

-  

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
Pretendentam ir jānorāda visi 

uz Pretendenta faktisko darbības 
periodu.9 

- Pretendentam ir jābūt stabiliem 
finanšu un saimnieciskās darbības 
rādītājiem, proti, Pretendenta 
likviditātes koeficientam 
(apgrozāmie līdzekļi dalīts ar 
īstermiņa parādsaistībām) 
iepriekšējā auditētā gadā (ja finanšu 
pārskata auditu paredz 
Pretendentam piemērojamie 
normatīvie akti) pirms publiskā 
iepirkuma gada ir jābūt vienādam ar 
vai lielākam par 1 un Pretendentam 
ir jābūt pozitīvam pašu kapitālam. Ja 
tiek piemērota šī prasība, iepirkuma 
dokumentos ir jāsniedz precīzs un 
sīks šādas prasības aprēķinu 
metodes apraksts.  

-  

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
Pretendentam ir jānorāda visi 

 

7 Gadījumā, ja līguma darbības joma ir ļoti specializēta, kā rezultātā pastāv ļoti liela iespējamība, ka piegādātāju kopējo apgrozījumu lielā mērā veido citas darbības, kuras ir maz vai minimāli saistītas ar līguma 
darbības jomu, tad var pieprasīt norādīt apgrozījumu, kas ir tieši saistīts ar līguma priekšmetu. 

8 Gadījumā, ja līguma darbības joma ir ļoti specializēta, kā rezultātā pastāv ļoti liela iespējamība, ka piegādātāju kopējo apgrozījumu lielā mērā veido citas darbības, kuras ir maz vai minimāli saistītas ar līguma 
darbības jomu, tad var pieprasīt norādīt apgrozījumu, kas ir tieši saistīts ar līguma priekšmetu. 

9 Gadījumā, ja līguma darbības joma ir ļoti specializēta, kā rezultātā pastāv ļoti liela iespējamība, ka piegādātāju kopējo apgrozījumu lielā mērā veido citas darbības, kuras ir maz vai minimāli saistītas ar līguma 
darbības jomu, tad var pieprasīt norādīt apgrozījumu, kas ir tieši saistīts ar līguma priekšmetu. 
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konsorcija dalībnieki, uz kuru kopējo 
apgrozījumu tas balstās attiecībā uz 
iepriekšminēto prasību, un katra 
konsorcija dalībnieka, uz kuru tas 
balstās attiecībā uz Pretendenta 
finansiālajām iespējām, likviditātes 
rādītājam ir jāatbilst 
iepriekšminētajai prasībai. 

konsorcija dalībnieki, uz kuru kopējo 
apgrozījumu tas balstās attiecībā uz 
iepriekšminēto prasību, un katra 
konsorcija dalībnieka, uz kuru tas 
balstās attiecībā uz Pretendenta 
finansiālajām iespējām, likviditātes 
rādītājam ir jāatbilst 
iepriekšminētajai prasībai. 

konsorcija dalībnieki, uz kuru kopējo 
apgrozījumu tas balstās attiecībā uz 
iepriekšminēto prasību, un katra 
konsorcija dalībnieka, uz kuru tas 
balstās attiecībā uz Pretendenta 
finansiālajām iespējām, likviditātes 
rādītājam ir jāatbilst 
iepriekšminētajai prasībai. 

4. Tehniskās un 
profesionālās 
spējas 

- Pēdējo [5–7] (piecu līdz septiņu10) 
gadu laikā pirms piedāvājuma 
iesniegšanas Pretendents ir guvis 
pieredzi kā galvenais būvuzņēmējs 
vismaz [ _ (__)]11] [dzelzceļa / tuneļa 
/ tilta / stacijas / depo] būvdarbu 
līgumu izpildē, kur katra līguma 
cena bija vismaz 70% no procesā 
esoša piedāvājuma paredzamās 

- Pēdējo [3–7] (trīs līdz septiņu12) gadu 
laikā pirms piedāvājuma 
iesniegšanas Pretendents ir guvis 
pieredzi kā galvenais darbuzņēmējs 
vismaz [ _ (__)13] līgumu izpildē ar 
līdzīgu priekšmetu, kur katra līguma 
vērtība bija vismaz 70% no procesā 
esošā piedāvājuma paredzamās 
līgumcenas [vai alternatīvi norādiet 

- Pēdējo [3–5] (trīs līdz piecu14) gadu 
laikā pirms piedāvājuma 
iesniegšanas Pretendents ir veicis 
vismaz [__ (__)15] līdzīgu preču 
piegādes 100% vērtībā no katra 
procesā esošā piedāvājuma 
paredzamā piegāžu apjoma.  

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāizpilda 

 

10 Tiks piemērota 5 līdz 7 gadu pieredzes prasība saskaņā ar Pasūtītāja veiktās tirgus izpētes rezultātiem un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Izvēloties pieņemamo periodu, Pasūtītājam ir jānodrošina pietiekama 
konkurence.  

11 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 

12 Tiks piemērota 3 līdz 7 gadu pieredzes prasība saskaņā ar Pasūtītāja veiktās tirgus izpētes rezultātiem un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Izvēloties pieņemamo periodu, Pasūtītājam ir jānodrošina pietiekama 
konkurence. 

13 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 

14Tiks piemērota 3 līdz 5 gadu pieredzes prasība saskaņā ar Pasūtītāja veiktās tirgus izpētes rezultātiem un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Izvēloties pieņemamo periodu, Pasūtītājam ir jānodrošina pietiekama 
konkurence. 

15 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 
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līgumcenas [vai alternatīvi norādiet 
prasību, lai atspoguļotu darbu 
apjomu / galarezultātu, kas ir līdzīgs 
iepirkuma priekšmetam, bez 
vērtības naudas izteiksmē – prasībai 
ir jābūt pielīdzināmai 70% no 
apjoma]. Līgumiem ir jābūt 
izpildītiem un pieņemtiem vai, ja tie 
ir procesā, tad izpildīto un 
pieņemto  darbu vērtība [apjoms] 
nedrīkst būt mazāka par iepriekš 
norādīto vērtību [apjomu]. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāizpilda 
visiem konsorcija dalībniekiem 
kopā. Konsorcija dalībniekam, uz 
kura kvalifikāciju konsorcijs balstās, 
lai kvalificētos, ir jāveic attiecīgie 
būvdarbi, kuriem kvalifikācija tika 
pieprasīta. 

prasību, lai atspoguļotu 
pakalpojumu apjomu / 
galarezultātu, kas ir līdzīgs 
iepirkuma priekšmetam, bez 
vērtības naudas izteiksmē – prasībai 
ir jābūt pielīdzināmai 70% no 
apjoma]. Līgumiem ir jābūt 
izpildītiem un pieņemtiem vai, ja tie 
ir procesā, tad izpildīto un 
pieņemto  pakalpojumu vērtība 
[apjoms] nedrīkst būt mazāka par 
iepriekš norādīto vērtību. 

 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāizpilda 
visiem konsorcija dalībniekiem 
kopā. Konsorcija dalībniekam, uz 
kura kvalifikāciju konsorcijs balstās, 
lai kvalificētos, ir jāsniedz attiecīgie 
pakalpojumi, kuriem kvalifikācija 
tika pieprasīta. 

visiem konsorcija dalībniekiem 
kopā. 

5. Kvalitātes 
nodrošināšanas 
standarti 16 

- Pretendentam ir jābūt ieviestai 
kvalitātes pārvaldības sistēmai ar 
pārbaudāmiem rezultātiem 
kvalitatīvu darbu veikšanā. 
Pretendentam ir jāiesniedz 

- Pretendentam ir jābūt ieviestai 
kvalitātes pārvaldības sistēmai ar 
pārbaudāmiem rezultātiem 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā. 
Pretendentam ir jāiesniedz 

- Pretendentam ir jābūt ieviestai 
kvalitātes pārvaldības sistēmai ar 
pārbaudāmiem rezultātiem 
kvalitatīvu preču piegādē. 
Pretendentam ir jāiesniedz 

 

16 Kvalitātes nodrošināšanas standartu prasības arī var būt daļa no piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijiem, nevis kvalifikācijas prasība saskaņā ar Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktu. 
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parakstītas atsauksmes / 
rekomendācijas.17 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
katram konsorcija dalībniekam. 

parakstītas atsauksmes / 
rekomendācijas.18 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
katram konsorcija dalībniekam. 

parakstītas atsauksmes / 
rekomendācijas.19 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
katram konsorcija dalībniekam. 

6. Vides pārvaldības 
standarti 20 

  - Ja Pretendents ir preču ražotājs, 
Pretendentam ir jābūt ieviestam ISO 
14001:2015 vai līdzvērtīgam 
standartam atbilstošai vides 
pārvaldības sistēmai [kuras auditu 
veic neatkarīgs auditors21]. Ja 
Pretendents nav preču ražotājs, ir 
jāapstiprina ražotāja atbilstība ISO 
14001:2015 vai līdzvērtīgam 
standartam [kura auditu veic 
neatkarīgs auditors22] 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, katram 
konsorcija dalībniekam, kura dalības 

 

17 Iepirkuma komisijai ir jānosaka, kas ir nepieciešams kā “pierādāmi rezultāti” un “kas / no kā tie ir nepieciešami” (piemēram, parakstījušas trešās personas). 

18 Iepirkuma komisijai ir jānosaka, kas ir nepieciešams kā “pierādāmi rezultāti” un “kas / no kā tie ir nepieciešami” (piemēram, parakstījušas trešās personas). 

19 Iepirkuma komisijai ir jānosaka, kas ir nepieciešams kā “pierādāmi rezultāti” un “kas / no kā tie ir nepieciešami” (piemēram, parakstījušas trešās personas). 

20 Vides pārvaldības standartu prasības arī var būt daļa no piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijiem, nevis kvalifikācijas prasība saskaņā ar Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktu. 

21 Ja vien Pasūtītāja valsts normatīvie akti nepieļauj citu apliecinājumu 

22 Ja vien Pasūtītāja valsts normatīvie akti nepieļauj citu apliecinājumu  
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joma ietver rezultātus vides 
aizsardzības jomā un/vai atbilstību 
vides prasībām, ir jāievēro 
iepriekšminētās prasības. 

7. Datu aizsardzības 
standarti 
iepirkumos, kur 
iepirkuma 
priekšmets ir 
programmatūras / 
informācijas 
sistēmu izstrāde 
vai ieviešana 

 - Prasība iesniegt apliecinājumu, 
ka serveris, uz kura atrodas 
Projekta “Rail Baltica” dati, 
atrodas ES/EEZ teritorijā (vai nu 
ar īres līguma kopiju vai servera 
fotoattēlu vai jebkuru citu ticamu 
apliecinājumu, ja neviens no 
iepriekšminētajiem 
apliecinājumiem nav iespējams, 
servera atrašanās vietas 
aprakstu – adresi, un to, kā 
piegādātājs kontrolē to, lai dati 
netiktu nosūtīti ārpus ES/EEZ).23 

- Prasība pierādīt (parādīt), ka tam ir 
par personas datu pārvaldību 
atbildīga persona (vai nu ieceltais 
datu aizsardzības speciālists, ja tādu 
prasību paredz normatīvie akti, vai 
cits kandidāta iekšējais darbinieks 
vai par tādu norīkota persona)24 

- Prasības attiecībā uz pieredzi: 
vismaz divi iepriekšējie līgumi 
par personas datu un 
saimnieciskajai darbībai izšķiroši 
svarīgu datu apstrādi serverī, kurš 
atrodas ES/EEZ, norādot arī 
iepriekšējo Pasūtītāju vai 
Projekta īpašnieka nosaukumus 
un kontaktinformāciju. 

 

23  Tiks piemērots kā piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijs atbilstoši šo Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktam 

24 Tiks piemērots kā piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijs atbilstoši šo Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktam 
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- Prasības attiecībā uz pieredzi: 
vismaz divi iepriekšējie līgumi 
par personas datu un 
saimnieciskajai darbībai izšķiroši 
svarīgu datu apstrādi serverī, kurš 
atrodas ES/EEZ, norādot arī 
iepriekšējo Pasūtītāju vai 
Projekta īpašnieka nosaukumus 
un kontaktinformāciju. 
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1. Tiesiskais pamats - Pretendentam ir jābūt reģistrētam 
komercreģistrā vai līdzīgā 
komercdarbības reģistrā tā 
dibināšanas valstī, ja attiecīgās valsts 
normatīvie akti paredz šādu prasību. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
katram konsorcija dalībniekam. 

- Pretendentam ir jābūt reģistrētam 
komercreģistrā vai līdzīgā 
komercdarbības reģistrā tā 
dibināšanas valstī, ja attiecīgās 
valsts normatīvie akti paredz šādu 
prasību. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
katram konsorcija dalībniekam. 

- Pretendentam ir jābūt 
reģistrētam komercreģistrā 
vai līdzīgā komercdarbības 
reģistrā tā dibināšanas valstī, 
ja attiecīgās valsts 
normatīvie akti paredz šādu 
prasību. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir 
jāievēro katram konsorcija 
dalībniekam. 

2. Piemērotība profesionālas 
darbības veikšanai 

- Pretendentam ir jābūt reģistrētam 
Būvkomersantu reģistrā vai 
attiecīgajā profesionālās darbības 
reģistrā, vai atbilstošā tā dibināšanas 
valsts reģistrā, ja attiecīgās valsts 
normatīvie akti paredz šādu prasību. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
konsorcija dalībniekam, kurš veic 
attiecīgos darbus, ir jāievēro 
iepriekšminētās prasības. 

- Pretendentam ir jābūt reģistrētam 
attiecīgajā profesionālās darbības 
reģistrā vai atbilstošā tā dibināšanas 
valsts reģistrā, ja attiecīgās valsts 
normatīvie akti paredz šādu prasību. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
konsorcija dalībniekam, kurš sniedz 
attiecīgos pakalpojumus, ir jāievēro 
iepriekšminētās prasības. 

- Pretendentam ir 
jānodrošina, ka 
preces/materiāli atbilst CE 
(Conformité Européenne) 
zīmes25 prasībām tā 
piegādātajām precēm, ja 
šādas preces atbilst Eiropas 
Komisijas noteiktajām 
attiecināmajām produktu 
grupām.26 

 

25 Skatīt arī  https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en 

26 Tiks piemērots kā piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijs atbilstoši šo Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktam 
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3. Saimnieciskais un 
finansiālais stāvoklis 

- Pretendenta vidējam gada 
apgrozījumam pēdējos trīs finanšu 
gados no iepirkuma publicēšanas 
datuma ir jābūt vismaz 100% no 
Pasūtītāja (līgumslēdzēja) 
paredzētās līgumcenas. Gadījumā, ja 
Pretendents ir darbojies tirgū mazāk 
nekā trīs gadus, šī prasība ir 
attiecināma uz Pretendenta faktisko 
darbības periodu.27 

- Pretendentam ir jābūt stabiliem 
finanšu un saimnieciskās darbības 
rādītājiem, proti, Pretendenta 
likviditātes koeficientam 
(apgrozāmie līdzekļi dalīts ar 
īstermiņa parādsaistībām) 
iepriekšējā auditētā gadā (ja finanšu 
pārskata auditu paredz 
Pretendentam piemērojamie 
normatīvie akti) ir jābūt vienādam ar 
vai lielākam par 1 un Pretendentam ir 
jābūt pozitīvam pašu kapitālam. Ja 

- Pretendenta vidējam gada 
apgrozījumam pēdējos trīs finanšu 
gados no iepirkuma publicēšanas 
datuma ir jābūt vismaz 100% no 
Pasūtītāja (līgumslēdzēja) 
paredzētās līguma cenas. Gadījumā, 
ja Pretendents ir darbojies tirgū 
mazāk nekā trīs gadus, šī prasība ir 
attiecināma uz Pretendenta faktisko 
darbības periodu.28 

- Pretendentam ir jābūt stabiliem 
finanšu un saimnieciskās darbības 
rādītājiem, proti, Pretendenta 
likviditātes koeficientam 
(apgrozāmie līdzekļi dalīts ar 
īstermiņa parādsaistībām) 
iepriekšējā auditētā gadā (ja finanšu 
pārskata auditu paredz 
Pretendentam piemērojamie 
normatīvie akti) ir jābūt vienādam ar 
vai lielākam par 1 un Pretendentam 
ir jābūt pozitīvam pašu kapitālam. Ja 

- Pretendenta vidējam gada 
apgrozījumam pēdējos trīs 
finanšu gados no iepirkuma 
publicēšanas datuma ir 
jābūt vismaz 100% no 
Pasūtītāja (līgumslēdzēja) 
paredzētās līgumcenas. 
Gadījumā, ja Pretendents ir 
darbojies tirgū mazāk nekā 
trīs gadus, šī prasība ir 
attiecināma uz Pretendenta 
faktisko darbības periodu.29 

- Pretendentam ir jābūt 
stabiliem finanšu un 
saimnieciskās darbības 
rādītājiem, proti, 
Pretendenta likviditātes 
koeficientam (apgrozāmie 
līdzekļi dalīts ar īstermiņa 
parādsaistībām) iepriekšējā 
auditētā gadā (ja finanšu 
pārskata auditu paredz 

 

27 Gadījumā, ja līguma darbības joma ir ļoti specializēta, kā rezultātā pastāv ļoti liela iespējamība, ka piegādātāju kopējo apgrozījumu lielā mērā veido citas darbības, kuras ir maz vai minimāli saistītas ar līguma 
darbības jomu, tad var pieprasīt norādīt apgrozījumu, kas ir tieši saistīts ar līguma priekšmetu. 

28 Gadījumā, ja līguma darbības joma ir ļoti specializēta, kā rezultātā pastāv ļoti liela iespējamība, ka piegādātāju kopējo apgrozījumu lielā mērā veido citas darbības, kuras ir maz vai minimāli saistītas ar līguma 
darbības jomu, tad var pieprasīt norādīt apgrozījumu, kas ir tieši saistīts ar līguma priekšmetu. 

29 Gadījumā, ja līguma darbības joma ir ļoti specializēta, kā rezultātā pastāv ļoti liela iespējamība, ka piegādātāju kopējo apgrozījumu lielā mērā veido citas darbības, kuras ir maz vai minimāli saistītas ar līguma 
darbības jomu, tad var pieprasīt norādīt apgrozījumu, kas ir tieši saistīts ar līguma priekšmetu. 
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tiek piemērota šī prasība, iepirkuma 
dokumentos ir jāsniedz precīzs un 
sīks šādas prasības aprēķinu 
metodes apraksts. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
Pretendentam ir jānorāda visi 
konsorcija dalībnieki, uz kuru kopējo 
apgrozījumu tas balstās attiecībā uz 
iepriekšminēto prasību, un katra 
konsorcija dalībnieka, uz kuru tas 
balstās attiecībā uz Pretendenta 
finansiālajām iespējām, likviditātes 
rādītājam ir jāatbilst 
iepriekšminētajai prasībai. 

tiek piemērota šī prasība, iepirkuma 
dokumentos ir jāsniedz precīzs un 
sīks šādas prasības aprēķinu 
metodes apraksts. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
Pretendentam ir jānorāda visi 
konsorcija dalībnieki, uz kuru 
kopējo apgrozījumu tas balstās 
attiecībā uz iepriekšminēto prasību, 
un katra konsorcija dalībnieka, uz 
kuru tas balstās attiecībā uz 
Pretendenta finansiālajām 
iespējām, likviditātes rādītājam ir 
jāatbilst iepriekšminētajai prasībai. 

Pretendentam 
piemērojamie normatīvie 
akti) ir jābūt vienādam ar vai 
lielākam par 1 un 
Pretendentam ir jābūt 
pozitīvam pašu kapitālam. Ja 
tiek piemērota šī prasība, 
iepirkuma dokumentos ir 
jāsniedz precīzs un sīks 
šādas prasības aprēķinu 
metodes apraksts. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
Pretendentam ir jānorāda 
visi konsorcija dalībnieki, uz 
kuru kopējo apgrozījumu tas 
balstās attiecībā uz 
iepriekšminēto prasību, un 
katra konsorcija dalībnieka, 
uz kuru tas balstās attiecībā 
uz Pretendenta 
finansiālajām iespējām, 
likviditātes rādītājam ir 
jāatbilst iepriekšminētajai 
prasībai. 
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4. Tehniskās un profesionālās 
spējas30 

- Pēdējo [5–7] (piecu līdz septiņu31) 
gadu laikā pirms piedāvājuma 
iesniegšanas Pretendents ir guvis 
pieredzi kā galvenais būvuzņēmējs 
vismaz [ _ (__)32 ] 
[dzelzceļa/tuneļa/tilta/stacijas/depo] 
būvdarbu līgumu izpildē [atbilstoši [ 
_ (__)] standartam/-iem]33, kur katra 
līguma vērtība bija vismaz 70% no 
procesā esošā piedāvājuma 

- Pēdējo [3–7] (trīs līdz septiņu39) 
gadu laikā pirms piedāvājuma 
iesniegšanas Pretendents ir guvis 
pieredzi kā galvenais darbuzņēmējs 
vismaz [ _ (__)40] līgumu izpildē ar 
līdzīgu priekšmetu [atbilstoši [_ (__)] 
standartam/-iem]41, kur katra 
līguma vērtība bija vismaz 70% no 
procesā esošā piedāvājuma 
paredzamās līgumcenas [vai 

- Pēdējo [3-5] (trīs līdz piecu47) 
gadu laikā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas datumam 
Pretendents ir veicis vismaz 
[1 (vienu)]48 līdzīgu preču 
piegādi [atbilstoši [ _ (__)] 
standartam/-iem]49 ar 
pierādāmu kvalitatīvas 
piegādes atsauci 100% 
apjomā no katras no 

 

30 Prasības tiks piemērotas norādītajiem ekspertiem, ja šādi eksperti ir nepieciešami. 

31 Tiks piemērota 5 līdz 7 gadu pieredze saskaņā ar Pasūtītāja veiktās tirgus izpētes rezultātiem un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Izvēloties pieņemamo periodu, Pasūtītājam ir jānodrošina 
pietiekama konkurence. 

32 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 

33 Ja ir svarīgi piemērot ES standartu, apsveriet iespēju pievienot šādu prasību. 

39Tiks piemērota 3 līdz 7 gadu pieredze saskaņā ar Pasūtītāja veiktās tirgus izpētes rezultātiem un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Izvēloties pieņemamo periodu, Pasūtītājam ir jānodrošina 
pietiekama konkurence. 

40 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 

41 Ja ir svarīgi piemērot ES standartu, apsveriet iespēju pievienot šādu prasību. 

47 Tiks piemērota 3 līdz 5 gadu pieredze saskaņā ar Pasūtītāja veiktās tirgus izpētes rezultātiem un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Izvēloties pieņemamo periodu, Pasūtītājam ir jānodrošina 
pietiekama konkurence. 

48Tiks norādīts līgumu skaits – vismaz viens. 

49Ja ir svarīgi piemērot ES standartu, apsveriet iespēju pievienot šādu prasību. 
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paredzamās līgumcenas [vai 
norādiet alternatīvu prasību, lai 
atspoguļotu darbu apjomu / 
galarezultātu, kas ir līdzīgs iepirkuma 
priekšmetam, bez vērtības naudas 
izteiksmē – prasībai ir jābūt 
pielīdzināmai 70% no apjoma].. 
Līgumiem ir jābūt izpildītiem un 
pieņemtiem vai, ja tie ir procesā, tad 
izpildīto un pieņemto  darbu vērtība 
[apjoms] nedrīkst būt mazāka par 
iepriekš norādīto vērtību [apjomu]. 

- Dzelzceļa sliežu ceļa būvniecības 
mērķiem Pretendentam jābūt 
pieejamiem šādiem galvenajiem 
ekspertiem visā līguma darbības 
laikā: 

1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ar 
šādu kvalifikāciju:  

1.1. derīgs dzelzceļa sliežu ceļa 
būvdarbu vadības sertifikāts vai 
līdzvērtīgs dokuments; 

1.2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ir 
guvis pieredzi kā atbildīgais 
būvdarbu vadītājs vismaz [ _ (__)] 
34 būvdarbu projektos, kuri ir 

alternatīvi norādiet prasību, kas 
atspoguļo pakalpojumu apjomu / 
galarezultātu, kas ir līdzīgs 
iepirkuma priekšmetam, bez 
vērtības naudas izteiksmē – prasībai 
ir jābūt pielīdzināmai 70% no 
apjoma]. Līgumiem ir jābūt 
izpildītiem un pieņemtiem vai, ja tie 
ir procesā, tad izpildīto un 
pieņemto  pakalpojumu vērtība 
[apjoms] nedrīkst būt mazāka par 
iepriekš norādīto vērtību. 

 

- Dzelzceļa [projekta uzraudzības / 
būvuzraudzības / projektēšanas – 
izvēlieties pareizo(s)] mērķiem 
Pretendentam visā līguma darbības 
laikā būs pieejams dzelzceļa 
[projekta uzraugs / būvuzraugs / 
projektētājs – izvēlieties pareizo(s)] 
ar šādu kvalifikāciju:  

1. derīgs sertifikāts vai līdzvērtīgs 
dokuments dzelzceļa būvdarbu 
[uzraudzībai/projektēšanai – 
izvēlieties pareizo(s)]; 

2. Pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas 

paredzamajiem procesā 
esošā piedāvājuma 
piegādes apjomiem 
(ilgtermiņa un/vai vispārīgās 
vienošanās līgumiem 
nosakot atsauces apjoma 
procentu ir jāņem vērā 
plānotais līguma termiņš, un 
iepriekšējā pieredze līdzīgu 
preču piegādē, kas ir 
pielīdzināma paredzamajam 
ikgadējam piegādes 
apjomam, var tikt uzskatīta 
par pietiekamu 
apliecinājumu).  
 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir 
jāievēro visiem konsorcija 
dalībniekiem kopā. 

 

34 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 
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izpildīti un pieņemti nolīgtajā 
termiņā un kvalitātē, no kuriem:  

o vismaz 1 (viens) ir dzelzceļa 
sliežu ceļa būvniecības projekts, 
kur dzelzceļa garums ir vismaz 
50% no procesā esošā 
piedāvājuma paredzamās 
kilometrāžas un pārējos 30% no 
procesā esošā piedāvājuma 
paredzamās kilometrāžas 
veidos citi izpildīti un pieņemti 
projekti (ja viens projekts 
neveido 80% no visa garuma), 
kopā veidojot 80% no kopējā 
garuma, taču neviens no 
iepriekšējās pieredzes 
projektiem nevar būt mazāks kā 
10% no procesā esošā 
piedāvājuma paredzamās 
kilometrāžas; 

2. vismaz 1 (vienā) ir uzstādīti 
dzelzceļa kontakttīkla ārējie 
elektrotīkli vismaz 50% garumā no 
procesā esošā piedāvājuma 
paredzamās kilometrāžas un 
pārējos 30% no procesā esošā 
piedāvājuma paredzamās 

datumam ir guvis pieredzi kā 
sliežu ceļa būvniecības 
[uzraugs/projektētājs – 
izvēlieties pareizo(s)] vismaz [ _ 
(__)]42 dzelzceļa sliežu ceļu 
būvniecības projektos, kuri ir 
pabeigti un pieņemti nolīgtajā 
termiņā un kvalitātē, kur viņš ir 
uzraudzījis/projektējis vismaz 
šādas darbības:  

o vismaz 1 (vienā) projektā: 
dzelzceļa sliežu ceļa 
būvniecība, kura garums ir 
vismaz 50% no procesā 
esošā piedāvājuma 
paredzamās kilometrāžas 
un pārējos 30% no procesā 
esošā piedāvājuma 
paredzamās kilometrāžas 
veidos citi izpildīti un 
pieņemti projekti (ja viens 
projekts neveido 80% no 
visa garuma), kopā veidojot 
80% no kopējā garuma, 
taču neviens no 
iepriekšējās pieredzes 
projektiem nevar būt 
mazāks kā 10% no procesā 

 

42 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 
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kilometrāžas veidos citi izpildīti un 
pieņemti projekti (ja viens projekts 
neveido 80% no visa garuma), kopā 
veidojot 80% no kopējā garuma, 
taču neviens no iepriekšējās 
pieredzes projektiem nevar būt 
mazāks kā 10% no procesā esošā 
piedāvājuma paredzamās 
kilometrāžas; vismaz 1 (vienā) ir 
uzstādīta vilcienu kontroles, 
vadības un signalizācijas sistēma 
vismaz 50% garumā no procesā 
esošā piedāvājuma paredzamās 
kilometrāžas un pārējos 30% no 
procesā esošā piedāvājuma 
paredzamās kilometrāžas veidos 
citi izpildīti un pieņemti projekti (ja 
viens projekts neveido 80% no visa 
garuma), kopā veidojot 80% no 
kopējā garuma, taču neviens no 
iepriekšējās pieredzes projektiem 
nevar būt mazāks kā 10% no 
procesā esošā piedāvājuma 
paredzamās kilometrāžas. 
Dzelzceļa sliežu ceļa būvdarbu 
vadītājs ar šādu kvalifikāciju: 

esošā piedāvājuma 
paredzamās kilometrāžas;  

o vismaz 1 (vienā) projektā: 
dzelzceļa pārmiju 
uzstādīšana.  

- Papildus [tiltu/viaduktu/ekoduktu 
(vai līdzīgu) – izvēlieties pareizo(s)] 
[būvuzraudzības / projektēšanas / 
projekta uzraudzības – izvēlieties 
pareizo(s)] mērķiem Pretendentam 
visā līguma darbības laikā būs 
pieejams būvuzraugs ar šādu 
kvalifikāciju: 

1. derīgs sertifikāts vai līdzīgs 
dokuments [tiltu / viaduktu / 
ekoduktu (vai līdzīgu) – 
izvēlieties pareizo(s)] 
būvuzraudzībā  / projektēšanā / 
projekta uzraudzībā]; 

2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas 
datumam ir guvis pieredzi 
vismaz [ _ (__)] dzelzceļa tiltu 
būvuzraudzībā/projektēšanā – 
izvēlieties pareizo(s)]43, kuru 
garums ir vismaz 100% no 

 

43 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 
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2.1.  derīgs dzelzceļa būvdarbu 
vadības sertifikāts vai līdzvērtīgs 
dokuments; 

2.2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ir 
guvis pieredzi kā atbildīgais 
dzelzceļa būvdarbu vadītājs 
vismaz [ _ (__)]35] dzelzceļa 
būvdarbu projektos, kur dzelzceļa 
garums ir vismaz 50% no procesā 
esošā piedāvājuma, kas ir izpildīts 
un pieņemts nolīgtajā termiņā un 
kvalitātē, paredzamās 
kilometrāžas un pārējos 30% no 
procesā esošā piedāvājuma 
paredzamās kilometrāžas veidos 
citi izpildīti un pieņemti projekti 
(ja viens projekts neveido 80% no 
visa garuma), kopā veidojot 80% 
no kopējā garuma, taču neviens 
no iepriekšējās pieredzes 
projektiem nevar būt mazāks kā 
10% no procesā esošā 
piedāvājuma paredzamās 
kilometrāžas. 

- Turklāt [tiltu/viaduktu/ekoduktu (vai 
līdzīgu) – izvēlieties pareizo(s)] 

procesā esošā piedāvājuma 
paredzamā tilta garuma, kas ir 
pabeigti un pieņemti nolīgtajā 
termiņā un kvalitātē. 

- Papildus tuneļa [būvuzraudzības / 
projektēšanas / projekta 
uzraudzības – izvēlieties pareizo(s)] 
mērķiem Pretendentam visu līguma 
darbības laiku būs pieejams tuneļu 
[būvuzraugs / projektētājs / 
projekta uzraugs – izvēlieties 
pareizo(s)] ar šādu kvalifikāciju: 

1. derīgs sertifikāts vai līdzvērtīgs 
dokuments tuneļu 
būvuzraudzībā/projektēšanā – 
izvēlieties pareizo(s)]; 

2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas 
datumam ir guvis pieredzi 
vismaz [ _ (__)44] dzelzceļa 
tuneļu 
[uzraudzībā/projektēšanā], 
kuru garums ir vismaz 100% no 
procesā esošā piedāvājuma 
paredzamā tuneļa garuma, kas 

 

35 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 

44 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 



 Kopējie iepirkumu standarti un vadlīnijas projektam “Rail Baltica” 

 

Lappuse 31 no 54 

 
2021. gada aprīlis, versija Nr. 3 

Prasība BŪVDARBU, piemēram, dzelzceļa, tuneļu, 
tiltu, staciju, depo, iepirkums 

PAKALPOJUMU, piemēram, projektēšanas, 
projekta uzraudzības, būvuzraudzības, 

inženieru konsultāciju pakalpojumu, 
iepirkums 
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būvniecības mērķiem Pretendentam 
visā līguma darbības laikā būs 
pieejams [tiltu/viaduktu/ekoduktu 
(vai līdzīgu) – izvēlieties pareizo(s)] 
būvdarbu vadītājs ar šādu 
kvalifikāciju: 

1. derīgs [tiltu/viaduktu/ekoduktu (vai 
līdzīgu) – izvēlieties pareizo(s)] 
būvdarbu vadības sertifikāts vai 
līdzvērtīgs dokuments; 

2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ir 
guvis pieredzi kā tiltu būvdarbu 
vadītājs vismaz [ _ (__)36] dzelzceļa 
tiltu būvniecībā, kuru garums ir 
vismaz 100% no procesā esošā 
piedāvājuma paredzamā [tilta / 
viadukta / ekodukta (vai līdzīga) –
izvēlieties pareizo(s)] garuma, kas ir 
pabeigti un pieņemti nolīgtajā 
termiņā un kvalitātē. 

- Tuneļu būvniecībai Pretendentam 
visā līguma darbības laikā būs 
pieejams tuneļu būvdarbu vadītājs 
ar šādu kvalifikāciju: 

ir pabeigti un pieņemti 
nolīgtajā termiņā un kvalitātē. 

- Papildus staciju un depo 
[būvuzraudzības / projektēšanas / 
projekta uzraudzības – izvēlieties 
pareizo(s)] mērķiem Pretendentam 
visā līguma darbības laikā būs 
pieejams elektroinstalāciju, 
elektronisko komunikācijas sistēmu 
un tīkla, apkures sistēmu, 
ventilācijas sistēmu, rekuperācijas 
un dzesēšanas sistēmu, ūdens un 
kanalizācijas sistēmu būvdarbu 
[uzraugs/projektētājs – izvēlieties 
pareizo(s)] ([uzraugs/projektētājs – 
izvēlieties pareizo(s)] katrai sistēmai 
[norādiet šeit, vai viena un tā pati 
persona var nodrošināt vairākas 
jomas un kuras – pieredze ir 
jāapliecina katrai attiecīgajai 
sistēmai]) ar šādu kvalifikāciju: 

1. derīgs sertifikāts vai līdzvērtīgs 
dokuments attiecīgo būvdarbu 
[uzraudzībā/projektēšanā – 
izvēlieties pareizo(s)];  

2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ir 
guvis pieredzi būvdarbu 

 

36 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 
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1. derīgs tuneļu būvdarbu vadības 
sertifikāts vai līdzvērtīgs 
dokuments; 

2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ir 
guvis pieredzi kā tuneļa būvdarbu 
vadītājs vismaz [ _ (__)37] dzelzceļa 
tuneļu būvniecībā, kuru garums ir 
vismaz 100% no procesā esošā 
piedāvājuma paredzamā tuneļa 
garuma, būvdarbi ir pabeigti un 
pieņemti nolīgtajā termiņā un 
kvalitātē. 

- Papildus [staciju, depo, tehniskās 
apkalpes telpu vai līdzīgu – 
izvēlieties pareizo(s)] būvniecības 
mērķiem Pretendentam visā līguma 
darbības laikā būs pieejams 
elektroinstalāciju, elektronisko 
komunikācijas sistēmu un tīkla, 
apkures sistēmu, ventilācijas 
sistēmu, rekuperācijas un 
dzesēšanas sistēmu, ūdens un 
kanalizācijas sistēmu būvdarbu 
vadītājs (vadītājs katrai sistēmai 
[norādiet šeit, vai viena un tā pati 

[uzraudzībā/projektēšanā – 
izvēlieties pareizo(s)] vismaz [ _ 
(__)45] attiecīgo sistēmu 
būvniecībā publiskās vai 
ražošanai paredzētās ēkās, kuru 
izmērs ir pielīdzināms procesā 
esošā piedāvājuma ēku 
izmēram, kuri ir pabeigti un 
pieņemti nolīgtajā termiņā un 
kvalitātē. 

- [Citu iepriekš neminētu 
pakalpojumu sniegšanai] 
Pretendentam visā līguma darbības 
laikā būs pieejams projektu vadītājs 
ar šādu kvalifikāciju: 

1. Ja nepieciešams, derīgs 
sertifikāts vai līdzvērtīgs 
dokuments iepirkuma 
paziņojumā aprakstītajiem 
pakalpojumiem; 

2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas 
datumam ir guvis pieredzi kā 
projektu vadītājs vismaz [ _ 

 

37 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 

45 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 
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persona var nodrošināt vairākas 
jomas un kuras – pieredze ir 
jāapliecina katrai attiecīgajai 
sistēmai]) ar šādu kvalifikāciju: 

1. derīgs sertifikāts vai līdzvērtīgs 
dokuments par attiecīgo 
būvdarbu vadību; 

2. pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ir 
guvis pieredzi kā attiecīgo 
būvdarbu vadītājs vismaz [ _ (__)38] 
attiecīgo sistēmu būvniecībā 
[publiskās vai ražošanai paredzētās 
ēkās/telpās – izvēlieties 
pareizo(s)], kuru izmērs ir 
pielīdzināms procesā esošā 
piedāvājuma [ēku/telpu –
izvēlieties pareizo(s)], kas ir 
pabeigtas un pieņemtas nolīgtajā 
termiņā un kvalitātē, izmēram. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
visiem konsorcija dalībniekiem kopā. 
Konsorcija dalībniekam, uz kura 

(__)]46 pakalpojumu sniegšanas 
līgumā/-os, kuru vērtība ir 
vismaz 100% no procesā esošā 
piedāvājuma paredzamās 
līgumcenas, kas ir pabeigti un 
pieņemti  nolīgtajā termiņā un 
kvalitātē. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
visiem konsorcija dalībniekiem 
kopā. Konsorcija dalībniekam , uz 
kura kvalifikāciju konsorcijs 
balstījās, lai kvalificētos, ir jāsniedz 
attiecīgie pakalpojumi, kuriem 
kvalifikācija tika pieprasīta. 

 

38 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 

46 Tiks norādīts projektu skaits. Ir jābūt vismaz vienam projektam. 
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kvalifikāciju konsorcijs balstījās, lai 
kvalificētos, ir jāveic attiecīgie 
būvdarbi, kuriem kvalifikācija tika 
pieprasīta. 

5. Kvalitātes nodrošināšanas 
standarti50 

- Pretendentam ir jābūt ieviestam ISO 
9001:2015 vai līdzvērtīgam 
standartam atbilstošai kvalitātes 
pārvaldības sistēmai [kuras auditu 
veic neatkarīgs auditors51]  

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
katram konsorcija dalībniekam . 

- Pretendentam ir jābūt ieviestam ISO 
9001:2015 vai līdzvērtīgam 
standartam atbilstošai kvalitātes 
pārvaldības sistēmai [kuras auditu 
veic neatkarīgs auditors52]  

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
iepriekšminētās prasības ir jāievēro 
katram konsorcija  dalībniekam . 

- Pretendentam ir jābūt 
ieviestam ISO 9001:2015 vai 
līdzvērtīgam standartam 
atbilstošai kvalitātes 
pārvaldības sistēmai [kuras 
auditu veic neatkarīgs 
auditors53] Ja Pretendents ir 
konsorcijs, iepriekšminētās 
prasības ir jāievēro katram 
konsorcija dalībniekam. 

6. Vides pārvaldības 
standarti54 

- Pretendentam ir jābūt ieviestam ISO 
14001:2015 vai līdzvērtīgam 
standartam atbilstošai vides 
pārvaldības sistēmai [kuras auditu 

- Ja iepirkuma procedūras priekšmets 
paredz nepieciešamību risināt vides 
aizsardzības problēmas, 
Pretendentam ir jāiesniedz 
apliecinājums par pieredzi līdzīgu 

- Pretendentam ir jābūt 
ieviestam ISO 14001:2015 
vai līdzvērtīgam standartam 
atbilstošai vides pārvaldības 

 

50 Kvalitātes nodrošināšanas standartu prasības arī var būt daļa no piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijiem, nevis kvalifikācijas prasība saskaņā ar Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktu. 

51 Ja vien Pasūtītāja valsts normatīvie akti nepieļauj citu apliecinājumu 

52 Ja vien Pasūtītāja valsts normatīvie akti nepieļauj citu apliecinājumu 

53 Ja vien Pasūtītāja valsts normatīvie akti nepieļauj citu apliecinājumu 

54 Vides pārvaldības standartu prasības arī var būt daļa no piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijiem, nevis kvalifikācijas prasība saskaņā ar Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktu. 



 Kopējie iepirkumu standarti un vadlīnijas projektam “Rail Baltica” 

 

Lappuse 35 no 54 

 
2021. gada aprīlis, versija Nr. 3 

Prasība BŪVDARBU, piemēram, dzelzceļa, tuneļu, 
tiltu, staciju, depo, iepirkums 

PAKALPOJUMU, piemēram, projektēšanas, 
projekta uzraudzības, būvuzraudzības, 

inženieru konsultāciju pakalpojumu, 
iepirkums 

PREČU, piemēram, smilšu, grants, 
cementa, sliežu, gulšņu, iepirkums 

veic neatkarīgs auditors55] Ja 
Pretendents ir konsorcijs, katram 
konsorcija dalībniekam, kura dalība 
iever rezultātus vides jomā un/vai 
vides prasību ievērošanu, ir jāievēro 
iepriekšminētās prasības. 

problēmu risināšanā iepriekšējos 
līgumos.56 

sistēmai [kuras auditu veic 
neatkarīgs auditors57]. 

- Ja Pretendents ir konsorcijs, 
katram konsorcija 
dalībniekam, kura dalības 
joma ietver rezultātus vides 
aizsardzības jomā un/vai 
atbilstību vides prasībām, ir 
jāievēro iepriekšminētās 
prasības. 

7. Datu aizsardzības standarti 
iepirkumos, kur iepirkuma 
priekšmets ir 
programmatūras / 
informācijas sistēmu 
izstrāde vai ieviešana 

 - Prasība iesniegt apliecinājumu, ka 
serveris, uz kura atrodas Projekta 
“Rail Baltica” dati, atrodas ES/EEZ 
teritorijā (vai nu ar īres līguma kopiju 
vai servera fotoattēlu vai jebkuru 
citu ticamu apliecinājumu, ja 
neviens no iepriekšminētajiem 
apliecinājumiem nav iespējams, 
servera atrašanās vietas aprakstu – 
adresi, un to, kā piegādātājs 
kontrolē to, lai dati netiktu nosūtīti 
ārpus ES/EEZ).58 

- Prasības attiecībā uz 
pieredzi: vismaz divi 
iepriekšējie līgumi par 
personas datu un 
saimnieciskajai darbībai 
izšķiroši svarīgu datu 
apstrādi serverī, kurš atrodas 
ES/EEZ, norādot arī 
iepriekšējo Pasūtītāju vai 
Projekta īpašnieka 
nosaukumus un 
kontaktinformāciju.  

 

55 Ja vien Pasūtītāja valsts normatīvie akti nepieļauj citu apliecinājumu  

56 Iepirkuma komisijai ir jānosaka, kāda pieredze un kāda veida apliecinājumi ir nepieciešami(ņemot vērā pakalpojumu specifiku) 

57 Ja vien Pasūtītāja valsts normatīvie akti nepieļauj citu apliecinājumu  

58  Tiks pieprasīts kā piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijs atbilstoši šo Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktam 
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- Prasība pierādīt (parādīt), ka tam ir 
par personas datu pārvaldību 
atbildīga persona (vai nu ieceltais 
datu aizsardzības speciālists, ja tādu 
prasību paredz normatīvie akti, vai 
cits kandidāta iekšējais darbinieks 
vai par tādu norīkota persona).59 

- Prasības attiecībā uz pieredzi: 
vismaz divi iepriekšējie līgumi par 
personas datu un saimnieciskajai 
darbībai izšķiroši svarīgu datu 
apstrādi serverī, kurš atrodas 
ES/EEZ, norādot arī iepriekšējo 
Pasūtītāju vai Projekta īpašnieka 
nosaukumus un 
kontaktinformāciju. 

 

Minimālās prasības iepirkumiem ar līgumcenu 10 000–39 999 EUR  

Pretendenta pašdeklarācijas pieprasīšana kopā ar piemērojamajos valsts iepirkumu normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām. Ja piemērojamajos valsts 
iepirkumu normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības jau paredz piemērot kādu no turpmāk aprakstītajām prasībām un iesniegt par to pierādījumus no Pretendenta 
puses vai ja šādi dati Pasūtītājam ir pieejami bez maksas, tad šāda pašdeklarācija nav nepieciešama. 

1. Pretendentam ir likumīgas tiesības uzņemties veikt nepieciešamos darbus un/vai sniegt pakalpojumus un/vai piegādāt preces; 

2. Pretendents ir sagatavojis cenas aprēķinu/piedāvājumu, ņemot vērā visas iepirkuma dokumentācijas prasības un visus Pasūtītāja sniegtos precizējumus; 

 

59  Tiks pieprasīts kā piedāvājuma atbilstības vai vērtēšanas kritērijs atbilstoši šo Vadlīniju 2. pielikuma 2.6. punktam 
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3. Pretendenta piedāvātie būvdarbi/pakalpojumi/preces nav apķīlāti, trešajām personām nepieder to daļa vai citas tiesības; 

4. Pretendents ir sagatavojis cenas piedāvājumu neatkarīgi no jebkuras citas personas, uzņēmuma vai pusēm, kuras arī iesniedz cenas piedāvājumu, un tas visādā 
ziņā ir godprātīgs, labticīgs, bez slepenām norunām vai krāpšanas; 

5. Pretendents nav bankrota, likvidācijas procesā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta līdzīgu iemeslu dēļ; 

6. Pretendents nav pakļauts izmeklēšanai saistībā ar nelikumīgām darbībām un nav apsūdzēts tādās. 

7. Pretendentam nav nodokļu parādu vairāk nekā 150 EUR apmērā [nodokļu parādu nokārtošanas prasība ir piemērojama tikai tad, ja to pieļauj piemērojamie 
iepirkumu normatīvie akti]. 

8. Pretendents apņemas kvalitatīvi un savlaicīgi pildīt līgumsaistības par piedāvāto cenu. 

 

Minimālās prasības iepirkumos, kuriem tiek piemēroti valsts normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi un līgumcena ir 10 000 EUR vai augstāka 

Pretendenta pašdeklarācija, ar kuru tiek apliecināts turpmākais: 

1. Pretendentam ir likumīgas tiesības uzņemties veikt nepieciešamos darbus un/vai sniegt pakalpojumus un/vai piegādāt preces; 

2. Pretendents ir sagatavojis cenas aprēķinu/piedāvājumu, ņemot vērā visas iepirkuma dokumentācijas prasības un visus Pasūtītāja sniegtos precizējumus; 

3. Pretendenta piedāvātie būvdarbi/pakalpojumi/preces nav apķīlāti, trešajām personām nepieder to daļa vai citas tiesības; 

4. Pretendents ir sagatavojis cenas piedāvājumu neatkarīgi no jebkuras citas personas, uzņēmuma vai pusēm, kuras arī iesniedz cenas piedāvājumu, un tas visādā 
ziņā ir godprātīgs, labticīgs, bez slepenām norunām vai krāpšanas; 

5. Pretendents nav bankrota, likvidācijas procesā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta / uz laiku pārtraukta līdzīgu iemeslu dēļ; 

6. Pretendents nav pakļauts izmeklēšanai saistībā ar nelikumīgām darbībām un nav apsūdzēts tādās (piemēram, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nodarbināšana 
bez līguma utt.); 

7. Pretendents apņemas kvalitatīvi un savlaicīgi pildīt līgumsaistības par piedāvāto cenu. 

 

Minimālās prasības iepirkumiem ar līgumcenu mazāk nekā 10 000 EUR vērtu  

Nav izvirzītas konkrētas minimālās prasības, taču Pretendentam ir jāievēro piemērojamie valsts publisko iepirkumu normatīvo aktu pamatprincipi, jārīkojas pārredzami, 
pārbaudāmi un samērīgi un atbilstoši Piegādātāju un apakšuzņēmēju rīcības kodeksam.
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3. PIELIKUMS: “IEPIRKUMA DOKUMENTU SASTĀDĪŠANAS PRINCIPI”  

Pusēm, kurām šis dokuments ir saistošs, ir jāsastāda iepirkuma dokumenti atbilstoši šādiem principiem: 

1. Dokumentiem ir jābūt strukturētiem un formatētiem skaidri, īsi un saprotami, lai izvairītos no neskaidrībām, 

pārpratumiem un pretrunīgiem apgalvojumiem. Dokumentācijā ir jālieto arī konsekventa valoda un 

terminoloģija; 
2. Kur iespējams, ir jāizvairās no informācijas un apgalvojumu atkārtošanās pēc principa – viena un tā pati prasība 

un/vai punkts tikai vienu reizi; 

3. Kur šādi iepirkuma dokumenti tiek sastādīti, iepirkuma dokumentācijas paketes vispārējā uzbūvei ir jābūt šādai: 

3.1. nolikums  – tostarp, bet ne tikai instrukcijas pretendentiem, kurās iekļauti galvenie parametri un dati 

attiecībā uz iepirkuma procesu, iesniegšanas datumi, minimālās kvalifikācijas prasības un līdzīga veida 
informācija. Šis ir visaptverošs iepirkuma procesa dokuments, kuram ir pievienoti pārējie iepirkuma paketes 

dokumenti; 

3.2. piedāvājumu iesniegšanas veidlapas / pieteikuma iesniegšanas veidlapas – veidlapas, kuras 

kandidātiem/pretendentiem ir jāiesniedz, norādot pieprasītos datus, lai varētu izskatīt un novērtēt 

kandidātu/pretendentu kvalifikāciju, pieteikumu/piedāvājumu atbilstību un veikt pieteikumu/piedāvājumu 

novērtēšanu; 
3.3. tehniskā specifikācija – tehniskajā specifikācijā ir noteiktas prasības būvdarbiem, pakalpojumiem vai 

piegādēm. Tehniskās specifikācijas garantē vienādas iespējas visiem Pretendentiem un nerada 

nepamatotus konkurences ierobežojumus iepirkuma procesā. Tehniskā specifikācija kļūst par Līguma 

sastāvdaļu kā tā pielikums, un pēc piedāvājuma iesniegšanas tajā izmaiņas veikt nedrīkst. Tas ir skaidri 

jānorāda; 
3.4. līgumprojekts – līguma galvenā daļa, tostarp vienošanās (uz Līgumu attiecināmās prasības ir ietvertas šo 

Vadlīniju 9. pielikumā, un tās ir jāievēro līgumprojektu sastādīšanā).   

 
4. Ja atsevišķa iepirkuma dokumentācija netiek sastādīta, jo tiek izmantota elektroniskā iepirkumu sistēma, kurā 

dokumentācijas struktūra jau ir iepriekš noteikta, tad dokumentācijai ir jāatbilst šādā elektroniskajā sistēmā 

iepriekš noteiktajai struktūrai. 

5. Kandidāta/Pretendenta iesniegtie pieņēmumi nekļūst par Līguma sastāvdaļu. Jebkuri pieņēmumi, kuri nav 
pretrunā ar iepirkuma paketes dokumentācijas prasībām un/vai iepirkumu normatīvajiem aktiem, tiks precizēti 

iepirkuma procesā.    
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4. PIELIKUMS: “PASŪTĪTĀJU RĪCĪBAS KODEKSS”  

Labuma guvēji un Nacionālie ieviesēji apņemas kopā ar ieinteresētajām personām nodrošināt 

 

1. Likumību: 

(a)  Pasūtītājiem ir jāievēro valstu normatīvie akti publisko iepirkumu jomā, rīkojoties kā 
pasūtītājiem normatīvo aktu izpratnē, kur tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/18/EK, 2. panta prasības, kā arī līgumslēdzējiem valsts normatīvo aktu izpratnē, 
kur tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES (2014. gada 26. 
februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK, 3. panta 
prasības.  

(b) Turklāt saskaņā ar Labuma guvēju 2016. gada 16. jūnija vienošanos starp RB Rail AS, Igaunijas 
Republikas Ekonomikas  un komunikācijas ministriju, Latvijas Republikas Satiksmes ministriju 
un Lietuvas Republikas Transporta un komunikācijas ministriju Labuma guvēji ir vienojušies, 
ka retajos gadījumos, kad valstu normatīvie akti publisko iepirkumu jomā neparedz Labuma 
guvējiem pienākumu veikt preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu atbilstoši regulētajai 
procedūrai, kā arī tiem Nacionālajiem ieviesējiem, kuri nav pasūtītāji, un ja paredzamā 
iepirkuma procesa vērtība ir vienāda ar vai pārsniedz 40 000 EUR bez PVN, tiem ir jāveic 
materiālu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkums atbilstoši saskaņotajai procedūrai, kura šeit ir 
norādīta un/vai uz kuru šeit ir atsauce. Saskaņotās procedūras, kurai var būt nepieciešamas 
nelielas korekcijas attiecīgo valsts normatīvo aktu īpatnību dēļ, pamatā ir šādi principi (un 
atbilstošs piemērojamais juridiskais regulējums): 

(i) Iepirkuma procesu veikšanai attiecīgajam Pasūtītājam  ir jāizveido iepirkuma 
komisija, kurā ir vismaz trīs locekļi, un jānodrošina, ka šī komisija ir kompetenta 
iepirkumu jomā, par ko tiek noslēgts līgums. Pildot savus pienākumus, iepirkuma 
komisija ir tiesīga piesaistīt ekspertus, kuriem ir pienākums neizpaust informāciju, 
ievērot konfidencialitātes saistības un no piemērojamajiem normatīvajiem aktiem 
un šīm Vadlīnijām izrietošos principus un saistības. Eksperti ir Pasūtītāju iekšējie 
darbinieki, un, ja šādi iekšējie darbinieki nav pieejami laika vai resursu 
ierobežojumu vai citu iemeslu dēļ, ir iespējama ārpakalpojumu izmantošana;  

(ii) gadījumā, ja veicamā iepirkuma process ir veicams izņēmuma kārtībā atbilstoši 
piemērojamajiem valsts iepirkumu normatīvajiem aktiem vai šādi piemērojamie 
valsts iepirkumu normatīvie akti neparedz prasību izveidot iepirkuma komisiju, 
Pasūtītājam ir jāizveido iepirkuma komisija saskaņā ar minēto regulējumu un 
attiecīgā Pasūtītāja iepirkumu politiku. Skaidrības labad iepirkuma komisija nav 
jāveido vispārīgās vienošanās “minikonkursiem”, iepirkumiem centrālās iepirkumu 
sistēmas e-katalogā vai iepirkumiem ar līgumcenu mazāk nekā 40 000 EUR, ja vien 
piemērojamie valsts iepirkumu normatīvi akti nenosaka citādi; 

(iii)  Pasūtītājs nedrīkst atrasties interešu konflikta situācijā. Iepirkuma komisijas locekļi, 
eksperti un citas personas, kuras sagatavo iepirkuma dokumentāciju, nedrīkst 
atrasties interešu konflikta situācijās. Interešu konflikta jēdziens ir paskaidrots 
turpmāk šī dokumenta tekstā; 

(iv) iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvās prasības kandidātiem, 
pretendentiem un iepirkuma priekšmetam, nodrošinot to, lai prasības neradītu 
nepamatotus konkurences ierobežojumus iepirkuma procesā. Iepirkuma komisija 
arī nosaka kritērijus, kuri ir jāņem vērā, lai atlasītu saimnieciski visizdevīgāko 



 Kopējie iepirkumu standarti un vadlīnijas projektam 
“Rail Baltica” 

 

Lappuse 40 no 54 

 
2021. gada aprīlis, versija Nr. 3 

piedāvājumu. Standarta kārtībā piedāvājumu vērtēšanas procesā netiks vērtēta 
tikai cena, un katram šādam gadījumam ir jābūt objektīvi pamatotam (šāds 
pamatojums ir jādokumentē audita mērķiem); 

(v) Attiecīgais Pasūtītājs publicē paziņojumu par plānoto iepirkuma līgumu savā 
tīmekļa vietnē (un atbilstošā informācijas sistēmā, ja to paredz piemērojamie 
normatīvie akti), norādot pieņemamu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir ne 
mazāk kā 5 (piecas) dienas vienkāršotām procedūrām un 10 (desmit) dienas, ja tiek 
pārsniegta valstī noteiktā robežvērtība, no dienas, kad paziņojums tika publicēts 
(norādītais termiņš nedrīkst būt īsāks par piemērojamajos normatīvajos aktos 
noteikto), ja vien iepirkuma process nav regulētās procedūras izņēmums saskaņā 
ar piemērojamajiem valsts iepirkumu normatīvajiem aktiem un/vai 
piemērojamajos valsts iepirkumu normatīvajos aktos minēts ārkārtas gadījums. 
Attiecīgais Pasūtītājs publicē noteiktās prasības kopā ar attiecīgo paziņojumu par 
plānoto iepirkuma līgumu un nodrošina tam brīvu un tiešu piekļuvi; 

(vi) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no 
attiecīgā pasūtītāja mītnes valsts publisko iepirkumu normatīvajos aktos 
noteiktajiem gadījumiem, ja vien valsts imperatīvās tiesību normas to neaizliedz vai 
neierobežo; 

(vii) pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija novērtē 
iesniegtos piedāvājumus un atlasa vienu vai vairākus piedāvājumus, pamatojoties 
uz attiecīgā iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisija 
atzīst par iepirkuma procesa uzvarētāju pretendentu, kas atbilst publicētajām 
prasībām un kritērijiem un netika izslēgts no dalības iepirkuma procesa laikā. 
Turklāt iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procesa uzvarētāja noteikšanu 
satur informāciju par visiem noraidītajiem kandidātiem un pretendentiem, to 
noraidīšanas iemeslus, kā arī visu pretendentu iesniegto piedāvājumu cenas un par 
uzvarētāju atzītā pretendenta salīdzinošās priekšrocības tādā mērā, kādā šāda 
informācija tika izmantota par pamatu piedāvājumu vērtēšanā. Process un prasības 
sīkāk aprakstītas piemērojamajos valsts iepirkumu normatīvajos aktos; 

(viii) Iepirkuma līgumu var grozīt, ņemot vērā piemērojamajos iepirkumu normatīvajos 
aktos izvirzītos noteikumus, saskaņā ar kuriem tika veikts konkrētais iepirkums,  

2. Visizdevīgāko piedāvājumu: 

(a) Līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas galvenais kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kuru veido cena vai izmaksas, kombinācijā ar uz iepirkuma priekšmetu 
attiecināmiem kvalitātes, vides un/vai sociāliem kritērijiem. Līgumslēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijs “zemākā cena” nenozīmē visizdevīgāko piedāvājumu, jo ir jāņem vērā arī 
citi elementi, piemēram, pakalpojumu kvalitāte vai aprīkojuma kalpošanas laiks. 

(b) Cena kā līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas vienīgais kritērijs tiks izmantota tikai izņēmums 
gadījumos, kad tehniskās specifikācijas ir skaidras un citi līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nav svarīgi. Visi šādi izņēmumi ir objektīvi jāpamato, un šāds pamatojums ir 
jādokumentē audita mērķiem. 

3. Sociālā un vides ziņā ilgtspējīgu iepirkumu: 

(a) Ja iepirkuma procesa priekšmets to pieļauj un ja tas ir izdevīgi, tādā mērā, kādā to atļauj valsts 
normatīvie akti, Labuma guvējiem un Nacionālajiem ieviesējiem izvēles izslēgšanas kritērijos, 
līgumslēgšanas tiesību piešķirtas kritērijos un līguma izpildes nosacījumos ir jāiekļauj sociālie, 
vides un ilgtspējības aspekti, lai veicinātu sociālā un vides ziņā ilgtspējīgu iepirkumu, tostarp 
stimulētu pārstrādātu izejvielu/materiālu izmantošanu, materiālu/komponenšu atkārtotu 
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izmantošanu, celtniecības atkritumu radītās oglekļa emisijas samazināšanu, loģistikas, 
būvobjekta pārvaldības vai citas pamatotas ilgtspējības un vides prasības. 

4. Brīvu konkurenci: 

(a)  Pasūtītājiem ir jānodrošina taisnīga, vienlīdzīga un pārredzama konkurence starp 
piegādātājiem bez diskriminācijas pēc to valstspiederības vai izcelsmes valsts, nedodot 
priekšroku konkrētam zīmolam vai preču zīmei. Pasūtītājiem ir jānodrošina vienlīdzīga dalība 
piegādātājiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm un Nolīguma par valsts līgumiem 
dalībvalstīm vai citu starptautisku līgumu, kuri ir saistoši Eiropas Savienībai un izvirza tai 
prasību nodrošināt tādu pašu piekļuvi iepirkumiem kā piegādātājiem no Eiropas Savienības, 
dalībvalstīm,. 

(b) Tomēr, ja iepirkuma priekšmetam ir būtiskas vietējās zināšanas un pieredze, Pasūtītāji var 
izmantot kvalifikācijas prasības, kā arī līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, kuri sniedz 
priekšrocības pretendentiem ar konkrētām vietējām zināšanām un pieredzi. 

(c) Ja iespējams un/vai ja to paredz piemērojamie valsts iepirkumu normatīvie akti, Pasūtītājiem 
ir jāveic tirgus izpēte, lai noskaidrotu, vai plānotās iepirkuma prasības neradīs nepamatotus 
konkurences ierobežojumus. 

(d) Pasūtītāji nedrīkst noteikt iepirkuma priekšmeta prasības vai iezīmes tādā mērā, kādā tas var 
ierobežot godīgu konkurenci starp Pretendentiem.  

5. Pārredzamību: 

(a) Pasūtītājiem ir jācenšas nodrošināt, lai informācija par katru iepirkuma procesu Projekta “Rail 
Baltica” ietvaros tiktu publicēta visās valstīs, kurās Projekts “Rail Baltica” tiek realizēts, kā 
minimums publicējot attiecīgo informāciju Pasūtītāja tīmekļa vietnē un RB Rail AS tīmekļa 
vietnē. 

(b)  Pasūtītājiem ir jāsagatavo iepirkuma dokumenti, tostarp līgums angļu valodā un, ja to paredz 
valsts normatīvie akti, attiecīgo valstu valodās. 

(c)  Pasūtītājiem ir jāpublicē un jānodrošina piegādātājiem brīva piekļuve to gada iepirkumu 
plāniem 1 (viena) mēneša laikā pēc to apstiprināšanas, kā arī jāatjaunina plāni pēc 
nepieciešamības. Taču šādi gada iepirkumu plāni netraucē Labuma guvējiem un 
Nacionālajiem ieviesējiem paziņot par iepirkumu procedūrām, kuras nav iekļautas gada 
iepirkumu plānā, ja vajadzība pēc šāda iepirkuma ir radusies negaidīti un Labuma guvējam vai 
Nacionālajam ieviesējam nav bijis laika atjaunināt gada iepirkumu plānu. 

(d) Skaidrības labad pārredzamības prasības nav interpretējamas tādā veidā, kas varētu radīt 
uzņēmējdarbības risku, publiskojot konfidenciālu / komerciāli sensitīvu / ar sabiedrības 
drošību saistītu informāciju.  

6. Interešu konfliktu neesamību: 

(a)  Pasūtītājiem ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no jebkuras situācijas, kur var 
tikt apdraudēta objektīva ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA, Innovation and Networks 
Executive Agency) noslēgto līgumu izpilde. Pasūtītāji apņemas neveikt preču, būvdarbu un 
pakalpojumu iepirkumu no piegādātājiem, ar kuriem tiem ir interešu konflikts, un maksimāli 
izvairīties no situācijām, kad lēmumus par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu par preču, 
būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumu pieņem personas, kuras atrodas interešu konflikta 
situācijā. 

(b) Pasūtītāji atrodas interešu konflikta situācijā ar piegādātāju jebkurā situācijā, kur Pasūtītāji, to 
akcionārs, dalībnieks, valdes vai uzraudzības padomes loceklis, vai persona, kurai ir tiesības 
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pārstāvēt kandidātu vai pretendentu ar meitasuzņēmumu saistītās darbībās, asinsradinieks 
līdz otrai pakāpei vai laulātais, vai pirmās pakāpes radinieks jebkuru minēto personu laulības 
ceļā, vai prokūrists vai pilnvarotā persona ir: 

(i) piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs; 

(ii) piegādātāja vai piegādātāja apakšuzņēmēja labuma guvējs, akcionārs, biedrs, 
valdes vai uzraudzības padomes loceklis, prokūrists vai pilnvarotā persona; 

(c) Personas, kuras izstrādā un pieņem lēmumus, atrodas interešu konflikta situācijā ar 
piegādātāju jebkurā situācijā, kur Pasūtītāja vai iepirkuma pakalpojumu sniedzēja 
darbiniekiem, kuri rīkojas Pasūtītāja vārdā un ir iesaistīti iepirkuma procedūras veikšanā, vai 
var iespaidot šīs procedūras rezultātu, ir tiešas vai netiešas finansiālas, saimnieciskas vai citas 
personīgas intereses, kuras var būt uzskatāmas par viņu objektivitāti un neatkarību 
iespaidojošām iepirkuma procedūras kontekstā. 

(d) Pasūtītājs nedrīkst veikt preču, būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumu no piegādātājiem, ar 
kuriem tas atrodas interešu konflikta situācijā, izņemot ja: 

(iii) konkrētais piegādātājs sniedz attiecīgos pakalpojumus uz ekskluzīvu tiesību 
pamata, kas izriet no normatīvajiem aktiem; 

(iv) līgums ir  par zemesgabala, esošas ēkas vai konstrukcijas vai cita nekustamā 
īpašuma iepirkumu vai nomu vai citu tiesību uz šādu nekustamo īpašumu 
iepirkumu; 

(v) tas ir publiskā iepirkuma līgums starp valsts sektora iestādēm valsts normatīvo aktu 
izpratnē, kur tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 
Direktīvas 2004/18/EK 12. panta prasības, vai līguma starp pasūtītājiem 28. panta 
izpratnē, saistītajam uzņēmumam piešķirtas līgumslēgšanas tiesības 29. panta 
izpratnē vai kopuzņēmumam vai līgumslēdzējam, kurš ir daļa no kopuzņēmuma, 
piešķirtas līgumslēgšanas tiesības 30. panta izpratnē, kur tiek pārņemta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par 
iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta 
un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK. 

(e) Pusēm ir jānodrošina, ka vismaz iepirkuma komisiju locekļi, eksperti un personas, kuras 
sagatavo iepirkuma dokumentāciju nav: 

(i) pašreizējie vai bijušie juridiskas personas  – kandidāta, pretendenta vai 
apakšuzņēmēja – labuma guvēji, darbinieki, valdes vai uzraudzības padomes 
locekļi, akcionāri, dalībnieki, prokūristi vai pilnvarotie pārstāvji un to, ka šāda saikne 
ar juridisku personu ir pārtraukta pēdējo 24 mēnešu laikā; 

(ii)  juridiskas personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – labuma guvēja, 
akcionāra, kuram pieder vismaz 10% akciju, dalībnieks sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību, valdes vai uzraudzības padomes locekļa, personas, kurai ir pārstāvības 
tiesības ar meitasuzņēmumu saistītās darbībās, tēvs, māte, vecmāmiņa, vectēvs, 
bērns, mazbērns, audžubērns, audžuvecāks, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa vai 
laulātais (turpmāk – radinieks); vai 

(iii)  fiziskas personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – radinieks. 

(f) Saikne ar kandidātu vai pretendentu ir attiecināma arī uz gadījumiem, kad kandidāts vai 
pretendents ir personu apvienība, kuras biedri ir fiziskas vai juridiskas personas, ar kurām 
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komisijas loceklim, ekspertam vai personai, kura sagatavo iepirkuma dokumentācijas 
projektus, ir iepriekšminētā saikne. 

(g) Pasūtītājiem ir jāizvērtē, vai piegādātājs ir ieguvis nepelnītu konkurences priekšrocību un tādēļ 
ir jāizslēdz no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka tas iepriekš ir bijis iesaistīts iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, piedaloties iepriekšējās tirgus konsultācijās ar attiecīgo Pasūtītāju 
vai citādi. Skaidrības labad Pasūtītājiem ir jāizvērtē arī jebkura informācija, kura tiem kļūst 
zināma saistībā ar iespējamu slepenu vienošanos vai saikni starp piegādātājiem, kuras 
rezultātā konkrēts piegādātājs vai piegādātāju grupa var iegūt nepelnītu konkurences 
priekšrocību, un Pasūtītājam ir jāizvērtē, vai situāciju ir iespējams labot, vai attiecīgais/-ie 
piegādātājs/-i ir jāizslēdz no dalības. 

(h) Pasūtītājiem ir nulles tolerances politika, un tie nepieņem nekāda veida dāvanas vai 
viesmīlības piedāvājumus. Pasūtītāji nedrīkst pieņemt uzaicinājumus uz sporta vai kultūras 
pasākumiem, ceļojumu vai citu atpūtas braucienu piedāvājumus, transportu vai 
uzaicinājumus uz pusdienām vai vakariņām uz piegādātāju rēķina. 

(i) Pasūtītājiem ir jānodrošina, ka katrs attiecīgās iepirkuma komisijas loceklis vai pieaicinātais 
eksperts paraksta deklarāciju par interešu konflikta neesamību, uzņemoties pienākumus 
attiecībā uz konkrēto iepirkumu, un atkārtoti apstiprina interešu konflikta neesamību brīdī, 
kad kļūst zināmi attiecīgā iepirkuma procesa pretendenti. 

(j) Turklāt Pasūtītājiem ir jānodrošina, ka katrai iepirkuma procedūrā iesaistītajai personai ir 
pienākums vienmēr nekavējoties ziņot par interešu konflikta situāciju, līdzko tā apzinās šādas 
situācijas esamību, un par procesiem, kuri tiek uzsākti pret šādu personu uz korupcijas vai 
nelikumīgas iespaidošanas pamata. 

(k) Pasūtītājiem ir jāpārtrauc attiecīgā iepirkuma procedūra, ja kļūst zināms, ka ir radusies interešu 
konflikta situācija vai process ir uzsākts uz korupcijas vai nelikumīgas iespaidošanas pamata 
saistībā ar attiecīgo iepirkuma procedūru un šaubas par piedāvājuma dokumentāciju un 
iepirkuma komisijas lēmumiem nevar novērst ar citiem līdzekļiem. 

(l) Jebkurš iepirkuma komisijas loceklis vai iepirkuma komisijā iesaistītais eksperts ir nekavējoties 
jāizslēdz no dalības attiecīgajā iepirkuma procesā, ierobežojot visu piekļuvi  ar iepirkuma 
procesu saistītai konfidenciālai un/vai komerciāli sensitīvai informācijai.  

7. Ekspertu un iepriekšēju tirgus konsultāciju izmantojumu: 

(a) Pasūtītājiem maksimāli iespējamā apmērā ir jāiesaista iepirkuma dokumentācijas 
sagatavošanā atbilstoši eksperti, proti – tehniskie eksperti. Eksperti ir Pasūtītāju iekšējie 
darbinieki, un, ja šādi iekšējie darbinieki nav pieejami laika vai resursu ierobežojumu vai citu 
iemeslu dēļ, ir iespējama ārpakalpojumu izmantošana; Ekspertiem ir jāsniedz savas zināšanas 
un pienesums neatkarīgi, ievērojot konfidencialitātes saistības un principus un no Vadlīnijām 
izrietošās saistības. 

(b) Turklāt attiecībā uz iepirkuma sagatavošanu un piegādātāju informēšanu Pasūtītājiem iespēju 
robežās ir jāveic iepriekšējas tirgus konsultācijas ar piegādātājiem. Lai nodrošinātu to, ka 
neviens piegādātājs nesaņems nepelnītu konkurences priekšrocību šādu iepriekšēju tirgus 
konsultāciju dēļ, Pasūtītājiem ir jāsagatavo šādu iepriekšēju tirgus konsultāciju kopsavilkums 
un jānodrošina tā publiska pieejamība. 
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5. PIELIKUMS: “PIEGĀDĀTĀJU UN APAKŠUZŅĒMĒJU RĪCĪBAS KODEKSS”  

1. Piegādātāji un apakšuzņēmēji tiek vērtēti ne tikai pēc saimnieciskajiem kritērijiem un iepirkuma 
pamatnoteikumiem. Pasūtītāji arī rūpīgi ņem vērā to praksi attiecībā uz darbaspēku, darba drošību un 
arodveselību, vides aizsardzību, nodokļiem un pilnīgu cilvēktiesību ievērošanu, kā arī ētisku rīcību, 
diskriminācijas novēršanu un korupcijas apkarošanu. Šajā Piegādātāju un apakšuzņēmēju rīcības kodeksā ir 
aprakstīti principi, kur ir jāievēro katram potenciālajam piegādātājam. Šis rīcības kodekss attiecas uz visiem 
Projekta “Rail Baltica” piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, un viņiem ir jārīkojas saskaņā ar šeit aprakstīto 
tirgus paraugpraksi. 
 

2. Piegādātājiem, kuri vēlas veikt uzņēmējdarbību Projekta “Rail Baltica” ietvaros, ir jāievēro Piegādātāju rīcības 
kodekss, un tie nedrīkst izdarīt noziegumus, pārkāpumus vai neatbilstīgi rīkoties, kā dēļ tie var tikt izslēgti no 
dalības iepirkuma procedūrās saskaņā ar piemērojamajiem valsts normatīvajiem aktiem, kuros ir pārņemtas 
Direktīvas 2014/24/ES un 2014/25/ES normas. 
 

3. Turklāt piegādātājiem, kuri vēlas veikt uzņēmējdarbību Projekta “Rail Baltica” ietvaros, ir jāpieņem un jāievēro 
šādi principi: 

Ņemiet vērā, ka Pasūtītāji šī 5. pielikuma izpratnē ir attiecīgie Labuma guvēji un/vai Nacionālie ieviesēji un/vai 
RB Rail AS, kuri atbild par konkrētiem iepirkuma procesiem un/vai no tiem izrietošo līgumu pārvaldību. 

1. Darbaspēks: 

(a) Biedrošanās brīvība un tiesības slēgt koplīgumus:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par 
pienākumu ievērot visu strādnieku brīvas tiesības organizēties, veicināt un aizstāvēt savas 
intereses un slēgt koplīgumus, kā arī aizsargāt šos strādniekus no jebkāda veida tiesas 
procesiem vai cita veida diskriminācijas saistībā ar viņu tiesību organizēties, darboties 
arodbiedrībās un slēgt koplīgumus realizēšanu.60 

(b) Piespiedu vai obligātais darbs:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu neizmantot un 
aizliegt piespiedu vai obligāto darbu jebkurā formā61, tostarp, bet ne tikai nodarbināt cilvēkus 
pret to brīvu gribu, kā arī pieprasīt cilvēkiem iemaksāt “drošības naudas” vai iesniegt personu 
apliecinošus dokumentus pirms darba attiecību uzsākšanas. 

(c) Bērnu darbs:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu nepieņemt: (a) bērnus, kuri nav 
sasnieguši 15 gadu vecumu vai apgūst obligāto izglītību pilna laika mācību režīmā vai 
minimālo darbspējas vecumu, kuru pieļauj valsts vai valstu, kur līgums tiek pilnībā vai daļēji 
izpildīts, normatīvie akti, ja tas ir lielāks kā minētais vecums, vai obligātā skolas vecuma beigās 
šajā valstī vai valstīs atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks; un (b) personas, kuras nav 
sasniegušas 18 gadu vecumu, darbā, kurš pēc savas būtības vai apstākļiem, kuros tas tiek 
veikts, var kaitēt šādu personu veselībai, drošībai vai morāles vērtībām.62 Pasūtītāji sagaida, ka 
to piegādātāji šo prasību  nodrošinās arī tālākos savas piegādes ķēdes posmos. 

(d) Diskriminācija:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu nodrošināt vienlīdzīgas 
iespējas un attieksmi pret nodarbinātību un profesiju bez diskriminācijas pēc rases, ādas 

 

60 Šie principi ir aprakstīti ILO pamatkonvencijās – Nr. 87 Biedrošanās brīvība un tiesības apvienoties organizācijās (1948) un Nr. 98 Tiesības 
apvienoties organizācijās un slēgt koplīgumus (1949). 

61 Šis princips ir aprakstīts ILO pamatkonvencijās – Nr. 29 Piespiedu darbs (1930) un Nr. 105 Piespiedu darba atcelšana (1957). 

62 Šie principi ir aprakstīti ILO pamatkonvencijās – Nr. 138 Minimālais vecums (1973) un Nr. 182 Bērnu darba ļaunākās formas (1999) un Apvienoto 
Nāciju konvencijā par bērnu tiesībām. 
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krāsas, dzimuma, reliģijas, politiskajiem uzskatiem, etniskās vai sociālās izcelsmes un uz cita 
pamata, kuru atzīst valsts vai valstu, kur līgums tiek pilnībā vai daļēji izpildīts, normatīvie akti.63 

(e) Darba alga, darba laiks un citi darba nosacījumi:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par 
pienākumu izmaksāt darba algas likumīgā veidā regulāri ne retāk kā reizi mēnesī pilnā apmērā 
un tiešā veidā attiecīgajiem darbiniekiem. Piegādātājiem šādi maksājumi ir atbilstoši 
jādokumentē. Ieturējumi no algas ir atļauti tikai piemērojamajos normatīvajos aktos, 
noteikumos vai koplīgumā noteiktajā apjomā un saskaņā ar tajos aprakstītajiem 
nosacījumiem, un piegādātājiem ir jāinformē attiecīgie darbinieki par šādiem ieturējumiem 
katra maksājuma veikšanas brīdī. Darba algām, darba laikam un citiem piegādātāju 
nodrošinātajiem darba nosacījumiem ir jābūt vismaz tikpat labvēlīgiem kā labākajiem vietējā 
mērogā dominējošajiem nosacījumiem (t. i., saskaņā ar: (i) koplīgumiem attiecībā uz būtisku 
darbinieku un strādnieku daļu; (ii) šķīrējtiesas nolēmumiem; vai (iii) piemērojamajiem 
normatīvajiem aktiem) darbam, kas pēc dabas ir līdzīgs profesijā vai nozarē veiktajam darbam 
attiecīgajā jomā, kurā darbs tiek veikts.64 

(f) Darba drošība un arodveselība:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu nodrošināt, 
ka: (a) to kontrolē esošās darbavietas, tehnika, aprīkojums un procesi ir droši un veselībai 
nekaitīgi; (b) to kontrolē esošās ķīmiskās, fizikālās un bioloģiskās vielas ir veselībai nekaitīgas, 
ja tiek veikti atbilstoši aizsardzības pasākumi; un (c) nepieciešamības gadījumā tiek 
nodrošināts atbilstošs aizsargapģērbs un aizsarglīdzekļi, lai novērstu negadījumu risku vai 
negatīvu iespaidu uz veselību.65 

(g) Satiksmes pārvaldība:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu ievērot skarto 
iedzīvotāju vajadzības un piegādāt darbus/pakalpojumus/materiālus, fiziskajiem objektiem 
pēc iespējas netraucējoši un kontrolēti, lai neradītu vietējiem iedzīvotājiem pārmērīgas 
neērtības/traucējumus. 

2. Cilvēktiesības: 

(a) Cilvēktiesības:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu atbalstīt un ievērot starptautiski 
atzītās cilvēktiesības un novērst līdzdalību cilvēktiesību pārkāpumos.66 

(b) Vardarbība, rupja un necilvēcīga izturēšanās:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu 
radīt un uzturēt tādu vidi, kurā pret visiem darbiniekiem izturas godpilni un cieņpilni, un 
darbiniekiem netiek draudēts ar vardarbību, seksuālu izmantošanu vai vardarbību, verbālu vai 
psiholoģisku vardarbību vai izmantošanu. Nav pieņemama nedz rupja vai necilvēcīga 
izturēšanās, piespiešana vai miesassods, nedz arī šādas izturēšanās draudi. 

3. Vide: 

(a) Vide: Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu ieviest efektīvu vides politiku un ievērot 
esošos normatīvos aktus vides aizsardzības jomā. Piegādātājiem, kad vien iespējams, ir 
jāatbalsta piesardzīga pieeja vides jautājumiem, jāuzņemas iniciatīvas, lai veicinātu lielāku 

 

63 Šie principi ir aprakstīti ILO pamatkonvencijās – Nr. 100 Vienlīdzīgs atalgojums (1951) un Nr. 111 Diskriminācija (nodarbinātība un profesija) 
(1958). 

64 Šie principi ir aprakstīti ILO konvencijās – Nr. 95 Algu aizsardzība (1949) un Nr. 94 Darba klauzulas (publiskie līgumi) (1949) un vairākās konvencijās 
par darba laiku (skatīt: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--
en/index.htm). 

65 Šie principi ir aprakstīti ILO konvencijās, rekomendācijās un prakses kodeksos: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-
international-labour-standards/occupational-safety-andhealth/lang--en/index.htm.] 

66 Šie principi ir atvasināti no Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (UDHR) un ir aprakstīti ANO Globālajā līgumā (skatīt: 
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html) 
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atbildību vides jomā un videi draudzīgu tehnoloģiju izplatīšanos, īstenojot labu dzīves cikla 
praksi. 

(b) Ķīmiskās vielas un bīstami materiāli:  Ķīmiskās vielas un citi materiāli, kuri, nonākot vidē, rada 
kaitējumu, ir jānosaka un jāpārvalda, lai nodrošinātu drošu rīkošanos ar tiem, to pārvietošanu, 
uzglabāšanu, pārstrādi vai otrreizēju izmantošanu un iznīcināšanu. 

(c) Notekūdeņi un cietie atkritumi:  Darbību, rūpniecisko procesu un sanitāro telpu radītie 
notekūdeņi un cietie atkritumi ir jāpārrauga, jākontrolē un ar tiem ir jārīkojas atbilstoši 
prasībām pirms to izvadīšanas vai iznīcināšanas. 

(d) Emisija gaisā:  Darbību radīto gaistošu organisko ķīmisko vielu, aerosolu, kodinātāju, daļiņu 
saturošu, ozona slāni noārdošu ķīmisko vielu un oksidācijas blakusproduktu emisijas gaisā ir 
jāklasificē, jāpārrauga, jākontrolē un ar tām ir jārīkojas atbilstoši prasībām pirms izvadīšanas 
vai iznīcināšanas. 

(e) Atkritumu samazināšana līdz minimumam, pārstrādes palielināšana līdz maksimumam:  
Visa veida atkritumi, tostarp ūdens un enerģijas, ir jāsamazina vai jānovērš rašanās brīdī vai 
pārveidojot rūpnieciskos, uzturēšanas un iekārtu procesus, aizvietojot, saglabājot, 
pārstrādājot un otrreiz izmantojot materiālus. 

(f) Troksnis un putekļi: Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu cienīt vietējos iedzīvotājus 
un neradīt pārmērīgu troksni un putekļus, kad vien iespējams, un iepriekš brīdināt vietējos 
iedzīvotājus gadījumos, kad nav iespējams izvairīties no pārmērīga trokšņa vai putekļu 
radīšanas, nodrošinot, ka netiek pārkāpti normatīvie akti vai spēkā esošie līgumi.  

4. Ētiska rīcība: 

(a) Korupcija:  Pasūtītājiem ir nulles tolerances politika pret jebkura veida kukuļošanu un 
korupciju, tostarp krāpšanu, kukuļošanu un izspiešanu uzņēmējdarbības gaitā, tostarp 
slepenu vienošanos starp piegādātājiem vai citiem gadījumiem, kuru dēļ rodas negodīgas 
priekšrocības vai ļaunprātīga uzticības, projekta finansējuma izmantošana un/vai kas apdraud 
taisnīgu un pārredzamu iepirkumu praksi. Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu 
ievērot visaugstākos morāles vērtībām atbilstošas un ētiskas rīcības standartus, rīkoties 
atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem un neiesaistīties nekāda veida koruptīvās darbībās, 
tostarp, bet ne tikai izspiešanā, krāpšanā vai kukuļošanā. 

(b) Interešu konflikts:  Piegādātājiem ir jāinformē Pasūtītāji (a) par jebkuru situāciju, kas varētu 
būt interešu konflikts, tostarp, bet ne tikai, ja piegādātājs vai ar piegādātāju saistīts uzņēmums 
ir devis padomu Pasūtītājam, ja tiem ir vienošanās vai noteikta saikne ar citiem piegādātājiem, 
kas varētu apdraudēt brīvu konkurenci, vai ir citādi bijis iesaistīts iepirkuma procedūras 
sagatavošanā; un (b) ja kādai no Pasūtītāju amatpersonām, speciālistiem, kuriem ir noslēgts 
līgums ar Pasūtītājiem vai apakšuzņēmēju, var būt tiešas vai netiešas jebkāda veida intereses 
piegādātāja uzņēmējdarbībā vai jebkāda veida saimnieciska saikne ar piegādātāju. 

(c) Dāvanas un viesmīlība:  Pasūtītājiem ir nulles tolerances politika, un tie nepieņem nekāda 
veida dāvanas vai viesmīlības piedāvājumus. Pasūtītāji nedrīkst pieņemt uzaicinājumus uz 
sporta vai kultūras pasākumiem, ceļojumu vai citu atpūtas braucienu piedāvājumus, 
transportu vai uzaicinājumus uz pusdienām vai vakariņām uz piegādātāju rēķina. Pasūtītāji 
uzliek piegādātājiem par pienākumu nepiedāvāt tāda veida labumus kā bezmaksas preces vai 
pakalpojumus vai preces vai pakalpojumus ar atlaidi, karjeras vai pārdošanas iespējas 
Pasūtītāju darbiniekiem, lai nodrošinātu piegādātājiem darījumus ar Pasūtītājiem. 

(d) Ierobežojumi pēc darba attiecību izbeigšanas: Valsts normatīvajos aktos var tikt noteikti 
ierobežojumi Pasūtītāju dienesta darbiniekiem pēc darba attiecību izbeigšanas un 
iepriekšējiem Pasūtītāju darbiniekiem, kuri ir piedalījušies iepirkuma procesā, ja šādām 
personām iepriekš ir bijušas profesionālas attiecības ar piegādātājiem. Pasūtītāju piegādātāji 



 Kopējie iepirkumu standarti un vadlīnijas projektam 
“Rail Baltica” 

 

Lappuse 47 no 54 

 
2021. gada aprīlis, versija Nr. 3 

nedrīkst piedāvāt darba attiecības šādām personām 2 (divus) darbus pēc to aiziešanas no 
dienesta. 

(e) Uzņēmējdarbības ētika: Piegādātājiem, piedaloties Projekta “Rail Baltica” iepirkuma 
procedūrās, pildot līgumus un/vai saskarsmē ar Pasūtītājiem, ir jārīkojas atbildīgi, ar pienācīgu 
profesionālo rūpību, atbilstoši morālajām vērtībām un ētikas principiem, kā tiek sagaidīts no 
pirmklasīgām profesionālām organizācijām. Pasūtītāji nepieļauj: 

(i) nekāda veida amorālu rīcību un/vai mēģinājumus kropļot konkurenci vai lēmumus 
jebkura piegādātāja vai piegādātāju grupas interesēs ne pret Pasūtītāju, ne citu/-
ām iestādi/-ēm; 

(ii)  nekāda veida pieņemto iepirkuma procedūru un/vai procesu ļaunprātīgu 
izmantošanu ar apelācijas iestāžu vai tiesu iestāžu starpniecību, lai iegūtu 
priekšrocības, pārmērīgi kavētu Projekta “Rail Baltica“ gaitu, traucētu konkurencei, 
iegūtu personīgu labumu un/vai censtos izveidot piegādātāju tirgus 
protekcionismu;  

Par katru šādu gadījumu ir jāziņo attiecīgajām varas iestādēm.  

5. Uzņēmējdarbības partneru un piegādātāju atlase 

(a) Principu ieviešana un ievērošana:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu veicināt 
šajā dokumentā izklāstīto principu ieviešanu pie potenciālajiem uzņēmējdarbības partneriem 
un veicināt šajā dokumentā aprakstīto principu īstenošanu pie saviem piegādātājiem.  

(b) Savu piegādātāju atbilstība:  Pasūtītāji uzliek piegādātājiem par pienākumu neveikt preču, 
būvdarbu un pakalpojumu iepirkumu no citiem piegādātājiem, kur neievēro šo Piegādātāju 
un apakšuzņēmēju rīcības kodeksu. Piegādātāji nedrīkst pārkāpt maksātnespējas, 
kukuļošanas vai konkurences tiesības, noslēgt horizontālo karteļa vienošanos, un tiem nevar 
būt nodokļu parādu, kā arī tie nenāk no valstīm, kurām ES ir piemērojusi ierobežojošus 
pasākumus. 

6. Turklāt piegādātājiem, kuri vēlas veikt uzņēmējdarbību Projekta “Rail Baltica” ietvaros, ir jāievēro 
2. pielikumā aprakstītās minimālās kvalifikācijas prasības.  
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6. PIELIKUMS: “PIEGĀDĀTĀJA DEKLARĀCIJA”  

Es, apakšā redzamā paraksta īpašnieks, pilnvarotais pārstāvis, piegādātāja [piegādātāja nosaukums] vārdā apņemos: 
1. ievērot visu strādnieku brīvas tiesības organizēties, veicināt un aizstāvēt savas intereses un slēgt koplīgumus, kā 

arī aizsargāt šos strādniekus no jebkāda veida tiesas procesiem vai cita veida diskriminācijas saistībā ar viņu 
tiesību organizēties, veikt darbības arodbiedrībās un slēgt koplīgumus; 

2. neizmantot piespiedu vai obligāto darbu nekādā formā, tostarp, bet ne tikai nodarbinot cilvēkus pret to brīvu 
gribu, un nepieprasīt cilvēkiem iemaksāt “drošības naudas” vai iesniegt personu apliecinošus dokumentus pirms 
darba attiecību uzsākšanas; 

3. nepieņemt darbā: (a) bērnus, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu vai minimālo darbspējas vecumu, kuru pieļauj 
valsts vai valstu, kur līgums tiek pilnībā vai daļēji izpildīts, normatīvie akti, ja tas ir lielāks, vai obligātā skolas 
vecuma beigas šajā valstī vai valstīs atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks; un (b) personas, kuras nav sasniegušas 
18 gadu vecumu, darbā, kurš pēc savas būtības vai apstākļiem, kuros tas tiek veikts, var kaitēt šādu personu 
veselībai, drošībai vai morāles vērtībām; 

4. nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret nodarbinātību un profesiju bez diskriminācijas pēc rases, ādas 
krāsas, dzimuma, reliģijas, politiskajiem uzskatiem, etniskās vai sociālās izcelsmes un uz cita pamata, kuru atzīst 
par diskriminējošu valsts vai valstu, kur līgums tiek pilnībā vai daļēji izpildīts, normatīvie akti; 

5. izmaksāt darba algas likumīgā veidā regulāri ne retāk kā reizi mēnesī pilnā apmērā un tiešā veidā attiecīgajiem 
darbiniekiem; atbilstoši dokumentēt šādus maksājumus. Ieturējumi no algas teikt veikti tikai piemērojamajos 
normatīvajos aktos, noteikumos vai koplīgumā noteiktajā apjomā un saskaņā ar tajos aprakstītajiem 
nosacījumiem, un attiecīgie strādnieki tiek informēti par šādiem ieturējumiem katra maksājuma veikšanas brīdī. 
Darba algām, darba laikam un citiem darba nosacījumiem ir jābūt vismaz tikpat labvēlīgiem kā labākajiem vietējā 
mērogā dominējošajiem nosacījumiem (t. i., saskaņā ar: (i) koplīgumiem attiecībā uz būtisku darbinieku un 
strādnieku daļu; (ii) šķīrējtiesas nolēmumiem; vai (iii) piemērojamajiem normatīvajiem aktiem) darbam, kas pēc 
dabas ir līdzīgs profesijā vai nozarē veiktajam darbam attiecīgajā jomā, kurā darbs tiek veikts; 

6. nodrošināt, ka: (a) to kontrolē esošās darbavietas, tehnika, aprīkojums un procesi ir droši un veselībai nekaitīgi; 
(b) to kontrolē esošās ķīmiskās, fizikālās un bioloģiskās vielas ir veselībai nekaitīgas, ja tiek veikti atbilstoši 
aizsardzības pasākumi; un (c) nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts atbilstošs aizsargapģērbs un 
aizsarglīdzekļi, lai novērstu negadījumus risku vai negatīvu iespaidu uz veselību; 

7. atbalstīt un cienīt starptautiski atzītu cilvēktiesību aizsardzību un nekļūt par cilvēktiesību pārkāpumu 
līdzdalībnieku; 

8. radīt un uzturēt tādu vidi, kurā pret visiem darbiniekiem izturas godpilni un cieņpilni, un nedraudēt ar 
vardarbību, seksuālu izmantošanu vai vardarbību, verbālu vai psiholoģisku vardarbību vai izmantošanu. Nav 
pieņemama nedz rupja vai necilvēcīga izturēšanās, piespiešana vai miesassods, nedz arī šādas izturēšanās 
draudi; 

9. ieviest efektīvu vides aizsardzības politiku un ievērot esošos normatīvos aktus vides aizsardzības jomā; kad vien 
iespējams, atbalstīt piesardzīgu pieeju vides jautājumiem, uzņemties iniciatīvas, lai veicinātu lielāku atbildību 
vides jomā un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu, īstenojot labu dzīves cikla praksi; 

10. noteikt un pārvaldīt ķīmiskās vielas un citus materiālus, kuri, nonākot vidē, rada kaitējumu, lai nodrošinātu drošu 
rīkošanos ar tiem, to pārvietošanu, uzglabāšanu, pārstrādi vai otrreizēju izmantošanu un iznīcināšanu; 

11. pārraudzīt, kontrolēt un rūpīgi apieties ar rūpniecisko procesu un sanitāro telpu radītajiem notekūdeņiem un 
cietajiem atkritumiem un rīkoties ar tiem saskaņā ar prasībām pirms izvadīšanas vai iznīcināšanas; 

12. klasificēt, pārraudzīt, kontrolēt un rūpīgi apieties ar darbību radītajām gaistošajām organiskajām ķīmiskajām 
vielām, aerosoliem, kodinātājiem, daļiņu saturošām, ozona slāni noārdošām ķīmiskajām vielām un oksidācijas 
blakusproduktu palaišanu gaisā un rīkoties ar to atbilstoši prasībām pirms izvadīšanas vai iznīcināšanas; 

13. samazināt vai novērst visa veida atkritumu rašanos, tostarp ūdens un enerģijas, pārveidojot rūpnieciskos, 
uzturēšanas un iekārtu procesus, aizvietojot, saglabājot, pārstrādājot un otrreiz izmantojot materiālus; 

14. ievērot visaugstākos morāles vērtībām atbilstošas un ētiskas rīcības standartus, rīkoties atbilstoši vietējiem 
normatīvajiem aktiem un neiesaistīties nekāda veida koruptīvās darbībās, tostarp, bet ne tikai, izspiešanā, 
krāpšanā vai kukuļošanā; 

15. informēt (a) par jebkuru situāciju, kas varētu tikt uzskatīts par interešu konfliktu, tostarp, bet ne tikai, ja 
piegādātājs vai ar piegādātāju saistīts uzņēmums ir devis padomu Pasūtītājam vai ir citādi bijis iesaistīts 
iepirkuma procedūras sagatavošanā; un (b) ja kādai no Pasūtītāju amatpersonām, speciālistiem, kuriem ir 
noslēgts līgums ar Pasūtītājiem vai apakšuzņēmēju, var būt tiešas vai netiešas jebkāda veida intereses 
piegādātāja uzņēmējdarbībā vai jebkāda veida saimnieciska saikne ar piegādātāju; 
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16. nepiedāvāt tāda veida labumus kā bezmaksas preces vai pakalpojumus, atlaides, karjeras vai pārdošanas iespēju 
Pasūtītāju darbiniekiem, lai nodrošinātu piegādātājiem darījumus ar Pasūtītāju; 

17. valsts normatīvajos aktos noteiktajā periodā pēc aiziešanas no dienesta vai līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
(atkarībā no gadījuma) nepiedāvāt darba attiecības Pasūtītāja darbiniekiem vai bijušajiem Pasūtītāja 
darbiniekiem, kuri ir piedalījušies iepirkuma procesā un uz kuriem attiecas tiesiskie ierobežojumi saņemt 
materiālus labumus no piegādātāja, kurš pats ir piedalījies iepirkuma procedūrā, vai uzsākt darba attiecības ar to 
vai ierobežojumi ar līdzīgām sekām; 

18. veicināt Piegādātāja deklarācijā izklāstīto principu ieviešanu pie potenciālajiem uzņēmējdarbības partneriem un 
veicināt šajā dokumentā aprakstīto principu īstenošanu pie saviem piegādātājiem; 

19. neveikt preču, būvdarbu un pakalpojumu iepirkumu no citiem piegādātājiem: 
a) kuri vai kuru valdes vai uzraudzības padomes locekļi vai šādu piegādātāju prokūristi vai personas, kura ir 

tiesīga pārstāvēt šādus piegādātājus ar meitasuzņēmumu saistītās darbībās, ir atzīti par vainīgiem vienā no 
turpmāk minētajiem kriminālpārkāpumiem ar prokurora rīkojumu par soda sankcijām vai tiesas spriedumu, 
kas ir stājies spēkā un nav apstrīdams vai pārsūdzams: 
i. kukuļņemšana, kukuļošana, kukuļa nelikumīga piesavināšanās, starpniecība kukuļošanas procesā, 

aizliegta labuma ņemšana vai komerciāla uzpirkšana, kriminālas organizācijas vadība; 
ii. krāpšana, nelikumīga piesavināšanās vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, cilvēku tirdzniecība; 
iii. izvairīšanās no nodokļu un līdzīgu maksājumu veikšanas; 
iv. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un 

apmācība teroraktu veikšanai; 
b) kuri ar šādu kompetentas varas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu, kas ir stājies spēkā un nav apstrīdams 

vai pārsūdzams, ir atzīti par vainīgiem darba tiesību pārkāpumā, proti: 
i. viena vai vairāku valstu, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pilsoņu vai rezidentu pieņemšana 

darbā, ja viņi uzturas Eiropas Savienības teritorijā nelikumīgi; 
ii. vienas personas pieņemšana darbā, nenoslēdzot rakstveida darba līgumu, neiesniedzot informatīvu 

deklarāciju par darbinieku, kas ir jāiesniedz par personām, kuras uzsāk darbu normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā  

c) kuriem ES ir piemērojusi ierobežojošus pasākumus un kuri ir iekļauti sankcionēto piegādātāju un/vai 
sankcionēto personu sarakstos no sankcionētām valstīm (tostarp preču transportēšana caur sankcionētu 
valstu ostām);  

d) kuri ar šādu kompetentas varas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu, kas ir stājies spēkā un nav apstrīdams 
vai pārsūdzams, ir atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā vertikāla līguma formā ar mērķi 
ierobežot pircēja iespēju noteikt pēcpārdošanas cenu vai horizontāla karteļa līguma veidā, izņemot 
gadījumu, kad attiecīgā varas iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi kandidātu 
vai pretendentu no sodanaudas vai samazinājusi sodanaudas apmēru sadarbības iecietības programmas 
ietvaros; 

e) kuram ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot, gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
piemērota saistību pārņemšana vai līdzīgs pasākumu kopums, lai novērstu iespējamu bankrotu un atjaunotu 
parādnieka maksātspēju, un šādā gadījumā es izvērtēšu šāda piegādātāja iespēju piedalīties piedāvājumā), 
šāda piegādātāja saimnieciskā darbība ir uz laiku apturēta vai pārtraukta, ir uzsākts šāda piegādātāja 
bankrota process vai šāds piegādātājs tiks likvidēts; 

f) kuriem ir nodokļu parādi atbilstoši piemērojamajiem iepirkumu normatīvajiem aktiem (atkarībā no tā, vai 
saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem ir atļauts labot situāciju) valstī, kurā iepirkums tiek 
organizēts, vai valstī, kur šādi piegādātāji ir reģistrēti vai kurā tiem ir pastāvīgā adrese, tostarp valsts obligāto 
sociālo iemaksu parādi, kuru kopsumma pārsniedz publiskajos iepirkumos attiecīgajā valstī pieņemto 
parasto slieksni. 
 

_______________________ 
[paraksts] 
[vārds, uzvārds] 
[amats] 
[datums]
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7. PIELIKUMS: “DALĪBA IEPIRKUMA KOMISIJĀ”  

Jebkuriem iepirkuma procesiem, kurus RB Rail AS vai Labuma guvēji, vai Nacionālie ieviesēji veic saistībā ar Projektu “Rail Baltica” vai tā mērķiem, kam ir nepieciešama 
iepirkuma komisija, RB Rail AS vai attiecīgajam Labuma guvējam vai Nacionālajam ieviesējam ir jāizveido iepirkuma komisija, pamatojoties uz šādu minimālo skaitu saskaņā 
ar piemērojamajiem valsts iepirkumu normatīvajiem aktiem un Vienošanos par “Rail Baltica” / “Rail Baltica” līgumslēgšanas plānu (kas noslēgts 2016. gada 30. septembrī) 
un Labuma guvēju līgumu (kas noslēgts 2016. gada 16. jūnijā): 

* DALĪBA IEPIRKUMA KOMISIJĀ Komentāri 

 
RB Rail AS organizētie 

iepirkumu procesi 
Konsolidētie iepirkumu 

procesi 

Labuma guvēja / Nacionālā 
ieviesēja 

 organizētie iepirkumu 
procesi 

 

 RB Rail AS Labuma guvējs RB Rail AS 
Labuma 
guvējs 

RB Rail AS 
Labuma 
guvējs 

 

Minimālais dalības procents 100% 0% 
Vairāk nekā 

50% 
Mazāk nekā 

50% 
   

Iepirkuma procesa paredzamā līgumcena        

0–9999,99 EUR nav obligāti nav obligāti nav obligāti nav obligāti nav obligāti nav obligāti 
iepirkuma komisija nav 

obligāta 

10 000–39 999,99 EUR 3 0  3  0 nav obligāti nav obligāti 
iepirkuma komisija nav 

obligāta 

40 000–143 999,99 EUR 3 0 2 167 1 2 
iepirkuma komisija ir 

obligāta 

144 000–999 999,99 EUR 4 0 4 1 1 3 
iepirkuma komisija ir 

obligāta 
 

1 000 000 EUR vai vairāk 5 0 5 1–3 1 4 
iepirkuma komisija ir 

obligāta 
 (1 līdz 3 Labuma guvēji) 

 

67 Ja iepirkuma procesā ir iesaistīts vairāk nekā viens Labuma guvējs, pārstāvību veidos vismaz viens pārstāvis no katra attiecīgā Labuma guvēja ar nosacījumu, ka Labuma guvēju pārstāvju kopskaits veidos mazāk nekā 
50% no iepirkuma komisijas sastāva. 
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 *Šis tabulas nolūkā Labuma guvējs nav RB Rail AS
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8. PIELIKUMS: “NOLIKUMU VEIDNES”  

[Nolikumu veidnes pārvalda RB Rail AS atsevišķi , un RB Rail AS ir jānodrošina to pieejamība Nacionālajiem 
ieviesējiem un Labuma guvējiem atsevišķi no šī dokumenta, gadījumos kur atsevišķas veidnes ir pieejamas 
izmantošanai]
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9. PIELIKUMS: “LĪGUMU VEIDNES”  

[Līgumu veidnes pārvalda RB Rail AS atsevišķi, un RB Rail AS ir jānodrošina to pieejamība Nacionālajiem 
ieviesējiem un Labuma guvējiem atsevišķi no šī dokumenta, kur atsevišķas veidnes ir pieejamas izmantošanai] 
Līgumprojektā ir jāiekļauj galvenie punkti un turpmāk minētais (kā piemērs, izņemot, ja ir jāiekļauj 
visas prasības kā minimums):  

1. Līguma nosacījumi. Tos var veidot: 

a) vispārīgie nosacījumi (ja tādi ir); 

b) īpašie nosacījumi (ja tādi ir).  

1.1. Līguma nosacījumos kā minimums ir jāiekļauj:  

a) līguma pušu tiesības un pienākumi; 
b) preču/pakalpojumu/būvdarbu apjoms un to daudzums (Tehniskā specifikācija (ja 

nepieciešams)); 

c) līguma termiņš;  

d) rezultāti/nodevumi; 

e) cenu noteikšanas noteikumi; 
f) būtiskie darbinieki; 

g) pārstāvji; 

h) līguma variāciju nosacījumi vai opcijas, ja tādas ir paredzētas; 

i) strīdu izšķiršanas kārtība; 

j) līguma izbeigšanas gadījumi un kārtība. 

1.2 Pielikumi, tostarp (nav norādīti prioritārā secībā)68: 
I. Laika grafiki un rezultāti/nodevumi; 

II. Maksu un maksājumu grafiks; 

III. Piedāvājums/pieteikums; 

IV. Piegādātāja deklarācija; 

V. Apstiprināto apakšuzņēmēju saraksts; 
VI. Pieņemšanas-nodošanas aktu veidnes; 

VII. Apdrošināšana; 

VIII. Garantijas un galvojumi;  

IX. Datu aizsardzības noteikumi.  

Pasūtītājiem izvirza arī šādas prasības saviem līgumiem (nosacījumi ir jānosaka, ņemot vērā Pasūtītāja valstī 
esošās tiesiskās prasības): 

1. Līguma nosacījumi 
1.1. Paredzētas cenu svārstību robežas un/vai nosacījumi līguma gala cenas pārskatīšanai (ja attiecināms, 

ņemot vērā līguma darbības termiņu) un variāciju gadījumi, līguma noteikumu grozījumi, it sevišķi 

piegādes termiņa / līguma gala termiņa pagarināšanas gadījumu saraksts vai izmaiņas iepirkuma 
dokumentos iekļautajā tehniskajā aprakstā; 

1.2. Sankcijas / sodanaudas ieturēšanas mehānisms: atļauts ieturēt sankcijas no maksājumiem, kuriem jau 

ir pienācis apmaksas termiņš, par Pasūtītāja pieņemtajiem pakalpojumiem/būvdarbiem, pēc tam, 

kad pārkāpuma fakts ir konstatēts un par to ir paziņots piegādātājam, bez nepieciešamības dot 

papildu laiku sniegt pakalpojumu/veikt būvdarbus no jauna; 

 

68Ja pielikumos nepieciešamā informācija jau ir iekļauta līguma nosacījumos (piemēram, laika grafiks, maksu, 
maksājumu grafiks, datu aizsardzības noteikumi utt.), tad atsevišķi pielikumi nav nepieciešami.  
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2. Apdrošināšana 

2.1. Pretendentam ir jābūt derīgai profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kuras 

sertifikāts ir jāiesniedz pirms līguma noslēgšanas. 

3. Datu aizsardzības standarti, ja iepirkuma priekšmets ir informācijas sistēmas / programmatūra / 
programmatūras izstrāde  
3.1. Pasūtītājam ir jāparaksta līguma pielikums par datu aizsardzību vai jāiekļauj datu aizsardzības 

prasības līgumā. 

3.2. Prasība nodrošināt Pasūtītājam informāciju par visiem potenciālajiem apakšuzņēmējiem, kurus 

kandidāts apsver izmantot iepirkuma līguma izpildei, arī uzrādīt Pasūtītājam provizoriskos 

apakšuzņēmēju datu aizsardzības līgumus. 
3.3. Prasība par to, ka apakšuzņēmēju datu aizsardzības līgumiem ir jābūt satura ziņā identiskiem līguma 

pielikuma par datu aizsardzību saturam vai līgumā iekļautajām datu aizsardzības prasībām. 

3.4. Prasība par to, ka serverim, uz kura atrodas Projekta “Rail Baltica” dati, ir jābūt novietotam ES/EEZ. 

3.5. Prasība iekļaut līgumā piegādātāja datu aizsardzības speciālistu (DPO, Data Protection Officer) vai par 

datu aizsardzību iecelto atbildīgo personu (ja nav noteikta prasība pēc DPO). 
3.6. Prasība ievērot VDAR prasības un to, ka datus nedrīkst nosūtīt ārpus ES/EEZ. 

3.7. Prasība nenodot datus nevienam apakšuzņēmējam bez iepriekšējas rakstveida Pasūtītāja piekrišanas. 

 


