3.pielikums
Atklāta konkursa „Tehniskās specifikācijas izstrāde administratīvo
pārkāpumu uzskaites pilnveidošanai" (iepirkuma identifikācijas
numurs IeM IC 2012/27) nolikumam

APLIECINĀJUMS
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.pantu

Pretendents/ pretendenta apakšuzņēmējs
(nosaukums)

reģ.Nr.
tā

,
personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī apliecinājuma iesniegšanu apstiprina, ka uz to neattiecas Publisko
iepirkumu likumā 39.pantā noteiktie nosacījumi un apliecina, ka:
1. pretendents / pretendenta apakšuzņēmējs
(nevajadzīgo svītrot)

vai persona,
(nosaukums)

kurai ir pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības
tiesības attiecībā uz to, t.i.,
(katras personas vārds, uzvārds)

ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
2. ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā
pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku
nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai
pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā
uzturas nelikumīgi,
b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma
noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai
vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas;
3. ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir
ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
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konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi
no naudas soda;
4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts;
5. Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav
Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
6. visas apliecinājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
z.v.
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