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Rīgā, 07.08.2018. Ieinteresētajiem piegādātājiem  

 

  

Par atklāta konkursa “Sterilizācijas palīgmateriālu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde” 

Nolikuma prasībām 

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) 2018. gada 

07. augustā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa „Sterilizācijas 

palīgmateriālu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 

2018/18K, (turpmāk – iepirkums) nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs sniedz šādu 

papildu informāciju: 

  

1. JAUTĀJUMS: 

 Nolikuma punktā nr. 5.1. ir norādīts, ka piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-

konkursu apakšsistēmā, kas nozīmē, ka gala piedāvājums tiks parakstīts ar pretendentam 

piešķirtu EIS sistēmas parakstu vai neskatoties uz to, Pielikums nr.1 (kā tas prasīts 

nolikuma punktā nr. 6.2.) un Pielikums nr.5 (kā tas prasīts nolikuma punktā nr.6.8.) ir 

jāparaksta tikai un vienīgi ar elektronisku parakstu? Vai tiks pieņemti augstāk minētie 

dokumenti, t.i. Pielikums nr.1 un Pielikums nr.5, ja tos manuāli parakstīs Pretendenta 

pilnvarotā persona uz pilnvaras pamata un tie tiks iesniegti EIS e-konkursa apakšsistēmā 

parakstīti ar EIS sistēmas parakstu. 
 

ATBILDE: 

Atbildot uz minēto jautājumu par dokumentu parakstīšanu, norādāms, ka, ja gala 

piedāvājums kā dokumentu kopums tiks parakstīts atbilstoši 28.02.2017. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” 73.2 punktam, 

izmantojot sistēmā iestrādātu paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta 

parakstītāja identitātes apstiprināšanu, nevis tikai ar sistēmas parakstu, tad dokumentus 

var neparakstīt atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu. Ja nav iespēja parakstīt atbilstoši 

iepriekš minētajiem nosacījumiem, tad saskaņā ar Nolikumu dokumenti ir jāparaksta 

atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

EIS sistēmā iestrādātā paraksta rīka vai elektroniskā paraksta prasības mērķis ir 

personu, kuras parakstījušas dokumentus, identitātes noteikšana, kas, savukārt, netiek 

sasniegts izmantojot tikai sistēmas parakstu, jo sistēmas paraksts tiek automātiski piešķirts 

katram reģistrētam lietotājam bez lietotāja identitātes pārbaudes. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      I. Rantiņa 
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