
1.pielikums 

AS “LatRailNet”” sarunu procedūras ar publikāciju  

“Grāmatvedības, administratīvo dokumentu pārvaldīšanas 

 un personāla vadības pakalpojumi AS “LatRailNet”” 

id. Nr. LRN 2020/01-JALP 

 nolikumam  

 

Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības 

 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Piedāvājumā iekļaujamā informācija/dokumenti 

1.1. Pretendents ir apstiprinājis savu dalību iepirkumā. pieteikuma vēstule dalībai sarunu procedūrā (nolikuma 2.pielikums); 
 
ja piedāvājumu neparaksta Pretendenta likumiskais pārstāvis - kompetentas 
institūcijas izdotu dokumentu par Pretendenta  pārstāvības tiesībām, kā arī 
dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas 
tiesības pārstāvēt pretendentu. 

1.2. Pretendentam nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju Pasūtītājs pārbauda publiskajās 
datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. 

1.3. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, 
apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai 
pretendents tiek likvidēts. 

Pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās 
datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. 

1.4. Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā 
norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi 
iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. 

Pretendenta apliecinājums pieteikuma vēstulē, ka pretendents, tā darbinieks vai 
pretendenta piedāvājumā norādītā(s) persona(s) nav konsultējusi vai citādi bijusi 
iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. 

1.5. Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas 
Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi. 

Pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju Pasūtītājs pārbauda publiskajās 
datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. 

1.6 Pretendenta vidējais gada neto finanšu apgrozījums ir ne 
mazāks kā EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro un  00 
centi)  iepriekšējos 3 (trīs) gados, par kuriem atbilstoši 

informāciju par finanšu apgrozījumu Pretendents iesniedz pieteikumā, ja tā nav 
publiski pieejama, vai arī tā ir attiecināma uz citiem uzņēmumiem saistībā ar 
Pretendenta uzņēmuma reorganizāciju vai citos gadījumos. Ja informācija nav 

1. Atlases prasības 



normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un 
iesniegti gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam. 
Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks 
nekā 3 (trīs) gadi, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam 
jāatbilst iepriekš minētajai prasībai laika periodā atbilstoši 
saimnieciskās darbības periodam. 

iesniegta, informāciju Pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot 
publiski pieejamo informāciju. 

  



2. Profesionālās pretendentu kvalifikācijas prasības attiecībā uz nolikuma 2.1. punktā 1.daļu – grāmatvedības pakalpojumu sniegšana LRN:  
 

2.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts Latvijas 
Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 Pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju Pasūtītājs pārbauda publiskajās 
datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju LR Komercreģistrā. 

2.2. Spēkā esošā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
vismaz EUR 100 000 (simts tūkstoši eiro) vērtībā visam 
līguma periodam 

spēkā esošās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija visam līguma 
periodam vai piedāvājuma iesniegšanas brīdī spēkā esošās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas polises kopija un aplecinājums par nodomu iegādāties 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi visam līguma periodam, ja tiks slēgt 
pakalpojumu sniegšanas līgums ar Pasūtītāju. 

2.3. Pretendenta darbiniekiem, kas faktiski veiks pakalpojuma 
sniegšanu ir: 
- grāmatveža vai ekonomista  kvalifikācija un vismaz 2 

gadu darba pieredze grāmatvedības uzskaites jomā; 
- latviešu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī; 
- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;  
- SAP (FI – finanšu uzskaites; CO - ekonomisko datu 

uzskaite; MM – materiālu uzskaite; IM/PS – 
investīciju un projektu; AA –  pamatlīdzekļi SD – 
pakalpojumu realizācija) moduļu lietošanas prasme 
pieredzējuša lietotāja līmenī 

Pretendents pievieno attiecīgās kvalifikācijas dokumentu kopijas un darbinieku CV 

2.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir: 
- sniedzis iepirkuma priekšmetam līdzīgus 

pakalpojumus vismaz  3 (trīs) līguma ietvaros; 
- sniedzis vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmetam 

līdzīgus pakalpojumus par līdzīgu finanšu 
piedāvājuma summu 

Pretendenta rakstisks apliecinājums par 2.4. punkta apakšpunktos minēto līgumu 
izpildi; 
 
vismaz 2 (divas) pozitīvas klientu atsauksmes par 2.4. punktā minēto līgumu izpildi 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā. 

3. Profesionālās pretendentu kvalifikācijas prasības attiecībā uz nolikuma 2.1.punktā 2.daļu – administratīvo dokumentu pārvaldīšanas 
pakalpojumu sniegšana LRN: 

3.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts Latvijas 
Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Latvijas Republikā reģistrēts Pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju 
Pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo 
informāciju LR Komercreģistrā. 

3.2. Pretendenta darbiniekiem ir  
- vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

un vismaz 5 gadu darba pieredze  juridiskā jomā; 

Pretendents pievieno attiecīgās kvalifikācijas dokumentu kopijas un darbinieku CV 



- latviešu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī, 
- vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas; 
- MS office prasme pieredzējuša lietotāja līmenī. 

3.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir: 
- sniedzis iepirkuma priekšmetam līdzīgus 

pakalpojumus vismaz  3 (trīs) līguma ietvaros; 
- sniedzis vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmetam 

līdzīgus pakalpojumus par līdzīgo finanšu 
piedāvājumam summu 

pretendenta rakstisks apliecinājums par 3.3 punkta apakšpunktos minēto līgumu 
izpildi 
 
vismaz 2 (divas) pozitīvas klientu atsauksmes par 3.3 punktā minēto līgumu izpildi 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 
 
 

4. Profesionālās pretendentu kvalifikācijas prasības attiecībā uz nolikuma 2.1.punktā 3.daļu –  personāla vadības pakalpojumu sniegšana 
LRN:  

 

4.1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts Latvijas 
Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Latvijas Republikā reģistrēts pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju 
pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo 
informāciju LR Komercreģistrā. 

4.2. Pretendenta darbiniekiem ir  
- vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

un vismaz 5 gadu darba pieredze  juridiskā vai 
personāl vadības jomā; 

- latviešu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī, 
vēlamas  krievu valodas zināšanas; 

- MS office prasme pieredzējuša lietotāja līmenī; 
- SAP moduļu lietošanas prasme pieredzējuša 

lietotāja līmenī; 

Pretendents pievieno attiecīgās kvalifikācijas dokumentu kopijas un darbinieku CV 

4.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir: 
- sniedzis iepirkuma priekšmetam līdzīgus 

pakalpojumus vismaz  3 (trīs) līguma ietvaros; 
- sniedzis vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmetam 

līdzīgus pakalpojumus par līdzīgo finanšu 
piedāvājumam summu. 

Pretendenta rakstisks apliecinājums par 4.3. punkta apakšpunktos minēto līgumu 
izpildi; 
 
vismaz 2 (divas) pozitīvas klientu atsauksmes par 4.3. punktā minēto līgumu izpildi 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā. 
 
 

 


