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2 Ievads
2.1 Dokumenta mērķis
Šis dokuments ir izstrādāts Iepirkumu uzraudzības birojā, un tā mērķis ir aprakstīt
Iepirkumu uzraudzības biroja atvērto datu vietnē open.iub.gov.lv pieejamajos arhīvos
ietvertās XML struktūras, kas veido Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē
www.iub.gov.lv publicēto paziņojumu uzbūvi. Šis dokuments ir paredzēts jebkurai
personai, kas izmanto Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtos datus.

2.2 Saīsinājumi un definīcijas
1.tabula. Saīsinājumu un dokumentā izmantoto terminu skaidrojums
Saīsinājums, termins
IUB
PVS

ES
OJ, OV
CPV

NUTS kods

PIL
SPSIL
ADJIL
PPP
MK 65
MK 299
XML

Skaidrojums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Publikāciju vadības sistēma – IUB tīmekļa vietnē pieejama IUB
pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina tādas
informācijas sagatavošanu un iesniegšanu IUB vai publicēšanu tā
tīmekļa vietnē, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavojama un
iesniedzama IUB vai publicējama tā tīmekļa vietnē
Eiropas Savienība
ES Oficiālais Vēstnesis (Official Journal of the European Union)
(Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca)
nomenklatūras klasifikators, kurš noteikts ar Komisijas Regulu (EK)
Nr. 213/2008 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju
publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par
publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu
Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas kods, kas
apstiprināts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
1059/2003 (2003.gada 26.maijs) “Par kopējas statistiski teritoriālo
vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi”
Publisko iepirkumu likums
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
Publiskās un privātās partnerības likums
Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumi Nr. 65
“Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem”
Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumi Nr. 299 “Noteikumi
par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja
finansētiem projektiem”
Extensible Markup Language – paplašināmās iezīmēšanas valoda, kas
ļauj tās lietotājiem radīt savas personiskās birkas (kodus) un kuras
primārais mērķis ir sniegt atbalstu datu apmaiņā starp dažādām
sistēmām strukturētā veidā
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2.3 IUB tīmekļa vietnē publicējamo paziņojumu saraksts
2.tabula IUB tīmekļa vietnē publicējamo paziņojumu saraksts un piemērotais
regulējums (pieejams arī CSV datnē “notices_v1.0”)
Birkas „type” vērtība

Paziņojuma veids

notice_iip
notice_client_profile
notice_contract
notice_design
notice_planned_contract
notice_changes

Iepriekšējs informatīvs paziņojums
Paziņojums par pircēja profilu
Paziņojums par līgumu
Paziņojums par metu konkursu
Paziņojums par plānoto līgumu
Paziņojums par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu
vai pārtraukšanu
Informatīvs paziņojums par
noslēgto līgumu
Paziņojums par iepirkuma
procedūras rezultātiem
Brīvprātīgs paziņojums par
iepirkuma rezultātiem
Paziņojums par metu konkursa
rezultātiem
Vienkāršots paziņojums par līgumu
Paziņojums par līgumu sabiedriskie pakalpojumi
Paziņojums par iepirkuma
procedūras rezultātiem sabiedriskie pakalpojumi
Paziņojums par pircēja profilu sabiedriskie pakalpojumi
Paziņojums par metu konkursu sabiedriskie pakalpojumi
Paziņojums par metu konkursa
rezultātiem - sabiedriskie
pakalpojumi
Paziņojums par kvalifikācijas
sistēmu - sabiedriskie pakalpojumi
Periodiskais informatīvais
paziņojums - sabiedriskie
pakalpojumi
Vienkāršots paziņojums par līgumu
- sabiedriskie pakalpojumi
Paziņojums par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu
vai pārtraukšanu - sabiedriskie
pakalpojumi
Brīvprātīgs paziņojums par
iepirkuma rezultātiem - sabiedriskie
pakalpojumi

notice_concluded_contract
notice_contract_rights
notice_exante
notice_design_results
notice_simple_contract
notice_contract_sps
notice_contract_rights_sps
sps_client_profile
sps_design
sps_design_results
sps_qualification
sps_periodic
sps_simple_contract
sps_notice_changes

sps_notice_exante

Piemērotais
regulējums
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
SPSIL
SPSIL
SPSIL
SPSIL
SPSIL
SPSIL
SPSIL
SPSIL
SPSIL

SPSIL
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notice_iip_81
notice_contract_81
notice_contract_rights_81
notice_exante_81
notice_client_profile_81
notice_changes_81
notice_contract_sub_81
notice_concession
notice_concession_results
notice_concession_building
notice_concession_contract

notice_concession_exante
notice_call_for_offer
notice_call_for_offer_changes
notice_call_for_offer_results
notice_299_contract
notice_299_results
notice_299_changes

Iepriekšējais informatīvais
paziņojums līgumiem aizsardzības
un drošības jomā
Paziņojums par līgumu aizsardzības
un drošības jomā
Paziņojums par iepirkuma
procedūras rezultātiem aizsardzības
un drošības jomā
Brīvprātīgs paziņojums par
iepirkuma rezultātiem aizsardzības
un drošības jomā
Paziņojums par pircēja profilu
aizsardzības un drošības jomā
Paziņojums par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu
vai pārtraukšanu (ADJIL)
Paziņojums par apakšuzņēmuma
līgumu aizsardzības un drošības
jomā
Paziņojums par uzaicinājumu
piedalīties koncesijas procedūrā
Paziņojums par koncesijas
procedūras rezultātiem
Būvdarbu koncesija
Paziņojums par līgumu (līgumi,
kuru slēgšanas tiesības piešķir
koncesionārs, kas nav līgumslēdzēja
iestāde)
Brīvprātīgs paziņojums par
koncesijas procedūras rezultātiem
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu
Paziņojums par grozījumiem
iepirkuma procedūras dokumentos
Paziņojums par lēmuma
pieņemšanu
Paziņojums par finansējuma
saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma
saņēmēja iepirkuma procedūras
rezultātiem
Paziņojums par finansējuma
saņēmēja iepirkuma procedūras
pārtraukšanu

ADJIL
ADJIL
ADJIL
ADJIL
ADJIL
ADJIL
ADJIL
PPP
PPP
PPP
PPP

PPP
MK 65
MK 65
MK 65
MK 299
MK 299
MK 299
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3 Atvērto datu XML struktūru apraksts
3.1 XML paziņojumu satura ievades vispārējie nosacījumi
XML paziņojumu satura ievadei ir piemērojami šādi kopējie nosacījumi:



datumi tiek attēloti DD/MM/GGGG formā;
laiks stundās norādīts atbilstoši Latvijas laika zonai, ņemot vērā vasaras/ziemas laiku.
Papildus tam tiek izmantots arī universālais laika formāts unix timestamp formā, kur tas ir
norādīts;
summas tiek norādītas decimālo skaitļu veidā. Decimāldaļu (centu) atdalīšanai tiek
izmantots punkts: „.”. Tūkstošu atdalītājs netiek izmantots.



3.2 Vispārīgo XML struktūru detalizēts apraksts (pieejams arī CSV datnē
“xml_general_v1.0”)
Elementa nosaukums

Apraksts

id

PVS dokumenta ID

source_notice

Saistītā dokumenta ID

general

Vispārējie paziņojuma parametri

procurement_code

Iepirkuma identifikācijas numurs

procurement_id

Iepirkuma kārtas Nr.

main_cpv

Datu bloks satur iepirkuma galveno CPV kodu

code

CPV kods. Skat. CPV galvenās vārdnīcas kodi

code_num

CPV kods bez kategorijas (skaitlis). Skat. CPV galvenās
vārdnīcas kodi

type

CPV kategorija (numeric). Skat. Galvenā CPV koda veids

lv

CPV nosaukums latviski (teksts). Skat. CPV galvenās
vārdnīcas kodi

en

CPV nosaukums angliski (teksts). Skat. CPV galvenās
vārdnīcas kodi

name

Iepirkuma līguma nosaukums

price_from

Paredzamās līgumcenas slieksnis no.

price_to

Paredzamās līgumcenas slieksnis līdz.

procurement_type

Iepirkuma veids. Skat. Iepirkuma paredzamās līgumcenas

slieksnis
author_id

Autora sistēmas lietotāja ID

authority_id

Autora iestādes sistēmas ID

cpv_list

Iepirkuma papildus priekšmetu CPV kodu saraksts. Skat. CPV
galvenās vārdnīcas kodi

additional_cpv_list

Papildvārdnīcas CPV kodu saraksts. Skat. CPV
papildvārdnīcas kodi

authority_name

Iestādes nosaukums
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authority_reg_num

Iestādes reģistrācijas Nr.

address

Iestādes adrese

city

Iestādes adreses pilsēta

zip_code

Iestādes adreses pasta indekss

country

Valsts. Skat. Valstis

procurement_year

Iepirkuma gads (GGGG)

version

XML struktūras versijas numurs (PVS iekšējais parametrs)

creation_date

Dokumenta izveidošanas datums

creation_date_stamp

Attiecīgā datuma unix timestamp vērtība

approval_date

Dokumenta apstiprināšanas datums

approval_date_stamp

Attiecīgā datuma unix timestamp vērtība

publication_date

Dokumenta publicēšanas datums

publication_date_stamp

Attiecīgā datuma unix timestamp vērtība

type

Attiecīgā paziņojuma veids. Skat. IUB tīmekļa vietnē
publicējamo paziņojumu saraksts

status

dokumenta statuss: 1 - publicēts

info_places

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:
1 - Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os);
2 - Citādi: lūdzu, aizpildiet pielikumu A

doc_places

Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt:
1 - Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os);
2 - Citādi: lūdzu, aizpildiet pielikumu A

submit_places

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:
1 - Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os);
2 - Citādi: lūdzu, aizpildiet pielikumu A

contactplaces

Kontaktpunkti.

type

Kontaktpunkta veids
1 - Galvenais kontaktpunkts
2 - Papildu informācija
3 - Piedāvājumu iesniegšana

name

Kontaktpunkta nosaukums (iestāde)

short_name

Kontaktpunkta (iestādes) saīsinātais nosaukums

reg_num

Kontaktpunkta (iestādes) reģistrācijas numurs)

address

Kontaktpunkta (iestādes) adrese

city

Kontaktpunkta (iestādes) pilsēta

zip_code

Kontaktpunkta (iestādes) pasta indekss

country

Kontaktpunkta (iestādes) valsts. Skat. Valstis
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place

Kontaktpunkts (piem., struktūrvienība, kabinets)

person

Kontaktpersona

phone

Kontaktpunkta telefons

fax

Kontaktpunkta fakss

email

Kontaktpunkta e-pasta adrese

url

Kontaktpunkta web adrese

url_client

Pircēja profila adrese

procurement_doc_url

URL iepirkuma dokumentācijai

tender_submit_url

URL piedāvājumu iesniegšanai

middleman

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām: 0 - nē, 1 jā

contract_name

Iepirkuma līguma nosaukums

contract_expects

Paziņojums paredz. Skat. Paziņojums paredz

place

Galvenā būvdarbu veikšanas vieta / Galvenā piegādes vieta /
Galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta

region

NUTS kods. Skat. NUTS kodi

one_businessman

Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju: 0 - nē, 1 – jā.

businessman_num

Paredzētais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits.

max_businessman_num

Maksimālais dalībnieku skaits.

state_procurement

Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA Government Procurement Agreement): 0 - nē, 1 – jā.

basic_contract_years

Vispārīgās vienošanās darbības laiks gados.

basic_contract_moths

Vispārīgās vienošanās darbības laiks mēnešos.

basic_contract_argument

Vispārīgās vienošanās, kuras darbības laiks pārsniedz četrus
gadus, pamatojums.

basic_contract_price_from

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības
laikā: no

basic_contract_price_to

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības
laikā: līdz.

basic_contract_currency

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības
laikā: valūta. Skat. Valūtas

basic_contract_frequency

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un to līgumu
vērtība (ja zināms). Teksta apraksts.

description

Īss līguma vai iepirkuma (-u) apraksts. Teksts.

divided_in_parts

Iepirkums sadalīts daļās: 0 - nē, 1 - jā

tender_for_parts

Piedāvājumi jāiesniedz par. Skat. Piedāvājumi jāiesniedz par

variants

Var iesniegt piedāvājumu variantus: 0 - nē, 1 – jā.
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contract_amount

Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu un
pakalpojuma veida apraksts.

contract_price_exact

Paredzamā līgumcena, bez PVN. Decimāls skaitlis.

contract_price_from

Vai diapazons no. Decimāls skaitlis.

contract_price_to

Līdz. Decimāls skaitlis.

contract_currency

Valūta. Skat. Valūtas

options

Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu
iepirkumi: 0 - nē, 1 – jā.

options_description

Ja jā, to apraksts. Teksts.

options_months

Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks:
mēnešos

options_days

vai dienās.

renewal_times

Ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits.

renewal_times_from

Vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās:
no.

renewal_times_to

Iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās līdz.

delivery_timetable_months

Ja zināms, regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu
vai noteiktā laika posmā atjaunojamu līgumu gadījumā,
turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks: mēnešos.

delivery_timetable_days

Vai dienās.

contract_months

Līguma darbības laiks mēnešos

contract_days

vai dienās.

contract_start_date

Vai uzsākšanas datums (DD/MM/GGGG).

contract_end_date

Līguma Izpildes datums (DD/MM/GGGG).

supplement_3

Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija.

guarantee

Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām)
un garantijām

financial_rules

Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā
un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē

groups

Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai,
attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu

other_conditions

Citi nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi

businessman_requirements

Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības
iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības
izvērtēšanai

financial_requirements

Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, kā arī iesniedzamie
dokumenti atbilstības izvērtēšanai

technical_requirements

Tehniskās un profesionālās spējas, kā arī iesniedzamie
dokumenti atbilstības izvērtēšanai
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other_conditions_details

Privileģētais līgums
Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem

administrative_info

Iepirkuma administratīvā informācija.

oj_digital

Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir
nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:
0 - nē, 1 – jā

digital_access

Vai Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju
iepirkuma procedūras dokumentiem: 0 - nē, 1 - jā

url

Interneta adrese, kurā ir elektroniski pieejama informācija

previous_publications

Iepriekšējas publikācijas: 0 - nē, 1 - jā

previous_publications_oj

Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: 0 - nē, 1 - jā

previous_publications_other

Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma
procedūru: 0 - nē, 1 - jā

oj_list

Saraksts ar iepriekšējām publikācijām(u) Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī. Skat. Iepriekšējo publikāciju veidi
Datu struktūra satur vienu vai vairākus datu struktūras oj
ierakstus

reserved

Oj

oj_num

Publikācijas numurs OV

oj_date

Publikācijas datums OV (DD/MM/GGGG)

oj_type

Publikācijas veids OV. Skat. Iepriekšējo publikāciju veidi

publication_list

Saraksts ar iepriekšējām publikācijām IUB tīmekļa vietnē. Skat.
Iepriekšējo publikāciju veidi

pub_date

Publikācijas datums IUB tīmekļa vietnē (DD/MM/GGGG)

pub_type

Publikācijas veids IUB tīmekļa vietnē. Skat. Iepriekšējo
publikāciju veidi
Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir
nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:
0 - nē, 1 – jā
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei
dokumentiem (DD/MM/GGGG)

send_oj

document_request_date
document_request_hour

Laiks: Stundas (HH)

document_request_minute

Minūtes (MM). Skat. Minūtes

document_request_time

Darba laiks. Teksts.

payment

Dokumentus izsniedz par samaksu: 0 - nē, 1 - jā

price

Dokumentus izsniedz par samaksu: Cena

currency

Dokumentus izsniedz par samaksu: Valūta. Skat. Valūtas

account

Dokumentus izsniedz par samaksu: Konts. Teksts
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rules

Dokumentus izsniedz par samaksu: Maksājuma noteikumi un
veids

language

Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as).
Skat. Valodas

other_language

Citas valodas. Teksts.

support_date

Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur
piedāvājums (DD/MM/GGGG)

support_months

vai Ilgums mēnesī (-os):

support_days

vai dienās

tender_open_date

Piedāvājumu atvēršanas datums (DD/MM/GGGG).

tender_open_hour

Piedāvājumu atvēršanas laiks: stunda (HH)

tender_open_minute

Minūte (MM). Skat. Minūtes

tender_open_place

Piedāvājumu atvēršanas vieta. Teksts

allowed

Personas, pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas
sanāksmē: 0 - nē, 1 - jā

allowed_persons

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā
(saraksts). Teksts.

submit_date

Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai –
datums formā DD/MM/GGGG

submit_date_stamp

Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai unix
timestamp formā

submit_hour

Laiks: stunda (HH)

submit_minute

Minūte (MM). Skat. Minūtes

urgent

Vai iepirkums veicams steidzamības kārtā: 0 - nē, 1 - jā

urgent_text

Steidzamības iemesls

additional_info

Paziņojuma papildinformācija

current

Šis ir kārtējais iepirkums: 0 - nē, 1 - jā

following_notices

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

eu_fund

Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē
Eiropas Savienības fondi: 0 - nē, 1 - jā

eu_list

ES fondu saraksts, ja iepirkumu finansē ES (eu_fund=1)

eu

Datu struktūra satur vienu vai vairākas datu struktūras, kas
apraksta katru no iepirkuma ES finansējuma avotiem.

eu_short

ES fonda saīsinājums

eu_long

Pilns fonda nosaukums, atsauce uz projektu (-iem) un/vai
programmu (-ām)

appeal_date

Iesniegumu (sūdzību) iesniegšanas termiņš (DD/MM/GGGG)

notes

Papildu informācija

notice_send_date

Šī paziņojuma nosūtīšanas datums
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appeal_name

Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu: nosaukums

appeal_reg_num

Reģistrācijas numurs.

appeal_address

Pasta adrese

appeal_city

Pilsēta

appeal_country

Valsts. Skat. Valstis

appeal_email

E-pasts.

appeal_phone

Tālruņa Nr.

appeal_url

WEB adrese.

appeal_fax

Fakss.

appeal_zip_code

Pasta indekss

middleman_name

Struktūra (iestāde), kas atbildīga par starpniecības procedūrām

middleman_reg_num

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes reģistrācijas
numurs.

middleman_address

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes pasta adrese

middleman_city

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes pilsēta

middleman_zip

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes pasta indekss

middleman_country

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes valsts. Skat.
Valstis

middleman_email

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes e-pasts.

middleman_phone

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes tālruņa Nr.

middleman_url

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes WEB adrese.

middleman_fax

Par starpniecības procedūrām atbildīgās iestādes fakss.

appeal_info_name

Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

appeal_info_reg_num

Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
reģistrācijas numurs.

appeal_info_address

Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
pasta adrese

appeal_info_city

Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
pilsēta

appeal_info_zip_code

Pasta indekss

appeal_info_country

Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
valsts. Skat. Valstis

appeal_info_email

Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
e-pasts.

appeal_info_phone

Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
tālruņa Nr.

appeal_info_url

Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
WEB adrese.
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appeal_info_fax

Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
fakss.

environment_req

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības:
0 - nē, 1 - jā

environment_req_detail

Vides aizsardzības prasības

procedure

Informācija par iepirkuma procedūru.

proc_type

Procedūras veids atbilstoši regulējumam. Skat. Procedūras
veidi pēc piemērotā regulējuma

argument

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums.

candidates_selected

Kandidāti jau ir atlasīti: 0 - nē, 1 – jā.

criteria_type

Piešķiršanas kritēriji: 3 - Piedāvājums ar viszemāko cenu / 2 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts
saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem / 1 - Saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērijiem, kas noteikti
specifikācijās

criteria_list

Piedāvājumu izvēles kritēriju saraksts.

criteria

Var saturēt vienu vai vairākus piedāvājumu izvēles kritērijus (ja
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji tiek
norādīti paziņojumā)

name

Kritērija nosaukums

points

Īpatsvars

submit_date_stamp

unix timestamp

submit_hour

Laiks: stunda

submit_minute
auction

Minūte. Skat. Minūtes
Tiks piemērota elektroniskā izsole: 0 - nē, 1 – jā

auction_description

Izsoles apraksts

update_date

Dokumenta labošanas datums

update_date_stamp

unix timestamp

parts

Datu struktūra, kas satur iepirkuma daļu aprakstu.

part

Datu struktūra satur iepirkuma daļu aprakstu – vienu vai
vairākas datu struktūras „part”.

name

Iepirkuma daļas nosaukums.

description

Īss iepirkuma daļas apraksts.

main_cpv

Galvenais iepirkuma daļas CPV kods. Skat. CPV galvenās
vārdnīcas kodi

cpv_list

Iepirkuma daļas papildus CPV kodi. Skat. CPV galvenās
vārdnīcas kodi

additional_cpv_list

Papildvārdnīcas CPV kodi iepirkuma daļai. Skat. CPV
papildvārdnīcas kodi
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amount

Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms,
paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas
diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu
veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta
vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta.

price_exact

Paredzamā līgumcena, bez PVN.

price_from

vai diapazons robežās: no

price_to

Līdz

currency

Valūta. Skat. Valūtas

show_in_publication

Rādīt publikācijā: 0 - nē, 1 – jā.

procedure_start_date

Plānotais datums iepirkuma procedūras uzsākšanai

months

Līguma darbības laiks mēnešos

days

vai dienās

start_date

vai uzsākšana

end_date

Pabeigšana

building_types

Būvdarbu līguma veids. Skat. Būvdarbu līguma veids

supply_types

Piegādes līguma veids. Skat. Piegādes līguma veids

service_types

Pakalpojumu kategorijas Nr.

nr

daļas Nr.

price_exact_lvl

Paredzamā līgumcena, EUR (līdz 2014.gada 1.janvārim LVL)

middleman_list

Cita pasūtītāja kontaktinformācija, kura vajadzībām pasūtītājs
veic iepirkumu

middleman_item

Datu struktūra satur vienu vai vairākus datu struktūras
middleman_item ierakstus

auth_id

Iestādes sistēmas ID

name

Iestādes nosaukums

reg_num

Iestādes reģistrācijas numurs

address

Iestādes adrese

city

Pilsēta

zip_code

Pasta indekss

country

Valsts. Skat. Valstis

contract_approval_date

Paziņojuma par līgumu vai paziņojuma par metu konkursu
nosūtīšanas datums

publicate

Gadījumā, ja līgums slēgts attiecībā uz pakalpojumu
kategorijām 17 līdz 27 (skatīt C Pielikumu), vai piekrītat šī
paziņojuma publicēšanai? 0 – nē, 1 – jā.

contract_publication_oj_num

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV

contract_publication_oj_date

un publicēšanas datums OV
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contract_publication_date

Vai paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā

changes_list

Izmaiņu saraksts

changes

Saraksts var saturēt vienu vai vairākus datu blokus changes

text_changes_list

Saraksts ar teksta izmaiņām

text_changes

Saraksts var saturēt vienu vai vairākus datu blokus
text_changes

text_changes_place

Teksta labojuma vieta.

text_to_replace

Teksts, kuru aizvieto.

text_replace_with

Jaunais teksts

interrupted_without_results_status

Vai iepirkuma daļa tika izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta? 0 nē, 1 – jā

interrupted_without_results

1 - Iepirkuma daļa tika izbeigta bez rezultāta;
2 - Iepirkuma daļa tika pārtraukta.

interrupt_info

Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums

date_changes_list
data_changes

date_replace_with

Datumu un laika izmaiņu saraksts
Saraksts var saturēt vienu vai vairākus datu blokus
date_changes
Datuma labojuma vieta
Datums, kuru aizvieto (DD/MM/GGGG)
Stundas, kuras aizvieto (HH)
Minūtes, kuras aizvieto (MM). Skat. Minūtes
Jaunais datums (DD/MM/GGGG)

hour_replace_with

Jaunās stundas (HH).

minute_replace_with

Jaunās minūtes (MM). Skat. Minūtes

cp_changes_list

Kontaktpunktu izmaiņu saraksts

cp_changes

Saraksts var saturēt vienu vai vairākus datu blokus cp_changes

cp_changes_place

Teksta labojuma vieta

cp_name

Pilns nosaukums

cp_reg_num
cp_address

Reģistrācijas numurs
Pasta adrese

cp_city

Pilsēta/Novads

cp_zip_code

Pasta indekss

cp_country

Valsts. Skat. Valstis

cp_place

Kontaktpunkts (piem., struktūrvienība, kabinets)

cp_person

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

cp_phone

Tālruņa numurs

cp_fax

Faksa numurs

date_changes_place
date_to_replace
hour_to_replace
minute_to_replace
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cp_email
cp_url

E-pasta adrese
Vispārējā interneta adrese (URL)

cp_url_client

Pircēja profila adrese (URL)

changes_type

Izmaiņu veids. Skat. Izmaiņu veids

changes_reason

Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi.
Skat. Izmaiņu iemesls

changes_place

Informācija par to, kur veicami labojumi vai papildinājumi.
Skat. Izmaiņu vieta

mistakes_type

Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu. Skat. Informācija par iepirkuma procedūras
izbeigšanu vai pārtraukšanu

part_5_list

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

part_5

Saraksts var saturēt vienu vai vairākas paziņojuma par
iepirkuma procedūras rezultātiem V daļas datu struktūras
„part_5”

contract_nr

Līguma Nr.

part_nr

Daļas Nr.

concluded_contract_name

Daļas nosaukums

decision_date

Lēmuma pieņemšanas datums

tender_num

Saņemto piedāvājumu skaits.

initial_price

Paredzamā līgumcena.

initial_currency

Paredzamā līgumcena: valūta. Skat. Valūtas

contract_price_exact

Kopējā līgumcena

exact_currency

Kopējā līgumcena – valūta. Skat. Valūtas

contract_price_from

vai lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

contract_price_to

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

contract_with_vat

Ar PVN: 0 - nē, 1 - jā

contract_vat_rate

PVN likme (%)

contract_currency
Subcontracts

Cenas diapazona valūta. Skat. Valūtas
Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām
personām: 0 - nē, 1 – jā

subcontract_price/

Apaksuzņēmumu līgumcena, bez PVN

subcontract_currency

Apaksuzņēmumu līgumcena, valūta. Skat. Valūtas

subcontract_proportion

Apaksuzņēmumu līguma daļa (%)

subcontract_unknown

Apaksuzņēmumu līguma daļa - Nav zināms: 0 - nē, 1 - jā

without_results

Daļas iepirkums izbeigts bez rezultātiem: 0 - nē, 1 - jā

interrupted

Daļas iepirkums ir pārtraukts: 0 - nē, 1 - jā

interrupt_info

Pārtraukšanas iemesls
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without_results_info

Izbeigšanas bez rezultātiem iemesls

contract_price_exact_lvl

Kopējās līgumcenas ekvivalents EUR (līdz 2014.gada
1.janvārim LVL)

winner_list

Uzvarētāju saraksts

winner

Informācija par iepirkuma priekšmeta uzvarētāju

winner_name

Pilns nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds)

winner_reg_num

Uzņēmuma reģistrācijas numurs

winner_address

Iepirkuma procedūras uzvarētāja adrese.

winner_city

Iepirkuma procedūras uzvarētāja pilsēta/Novads

winner_zip_code

Iepirkuma procedūras uzvarētāja pasta indekss

winner_country

Iepirkuma procedūras uzvarētāja valsts. Skat. Valstis

winner_phone

Iepirkuma procedūras uzvarētāja tālruņa Nr.

winner_fax

Iepirkuma procedūras uzvarētāja faksa Nr.

winner_email

Iepirkuma procedūras uzvarētāja e-pasta adrese

winner_url

Iepirkuma procedūras uzvarētāja WEB adrese

price_exact

Kopējā līgumcena.

price_from

lētākais vērtētais piedāvājums

price_to

dārgākais vērtētais piedāvājums

with_vat

Ar PVN: 0 - nē, 1 - jā

vat_rate

PVN likme

currency

Valūta. Skat. Valūtas

price_exact_lvl

Kopējās līgumcenas ekvivalents EUR (līdz 2014.gada
1.janvārim LVL)

field_a, field_b, field_c – field_m
field_a_81, field_b_81 – field_o_81

Pamatojums. Ja veikta atzīme, norādīts cipars 1 (vai 2 vai 3).
Skat. Pamatojums pēc piemērotā regulējuma

field_description

Papildus pamatojumam sniegtais skaidrojums (SPSIL
paziņojumos)

field_note

Papildus pamatojumam sniegtais skaidrojums (PIL un ADJIL
paziņojumos)

documentation_online

timelimits

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma
dokumentācija
Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai
pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena
Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

dok_req_date

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz (DD/MM/GGGG)

work_time

Darba laiks

invitation

Šis paziņojums ir dalības uzaicinājums: 0 – nē, 1 – jā.

service_type
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indefinite

Kvalifikācijas sistēmas ilgums. Nenoteikts ilgums: 0 – nē, 1 –
jā.

renewal

Kvalifikācijas sistēmas atjaunošana: 0 – nē, 1 – jā.

renewal_enabled

Iespējama atkārtotu līgumu slēgšana: 0 – nē, 1 – jā.

e_tender_num

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

3.3 MK 299 un MK 65 specifisko XML struktūru detalizēts apraksts (pieejams
arī CSV datnē “MK299_MK65_specific_v1.0”)
Elementa nosaukums

Apraksts

author_id

Autora sistēmas lietotāja ID

authority_id

Autora iestādes sistēmas ID

authority_name

Iestādes nosaukums

authority_reg_num

Iestādes reģistrācijas Nr.

address

Iestādes adrese

city

Iestādes adreses pilsēta

zip_code

Iestādes adreses pasta indekss

country

Valsts. Skat. Valstis

status

Dokumenta statuss: 1 - publicēts

version

XML struktūras versijas numurs (PVS iekšējais parametrs)

creation_date

Dokumenta izveidošanas datums

creation_date_stamp

Attiecīgā datuma unix timestamp vērtība

approval_date

Dokumenta apstiprināšanas datums

approval_date_stamp

Attiecīgā datuma unix timestamp vērtība

publication_date

Dokumenta publicēšanas datums

publication_date_stamp

Attiecīgā datuma unix timestamp vērtība

type

Attiecīgā paziņojuma veids. Skat. IUB tīmekļa vietnē
publicējamo paziņojumu saraksts

notice_send_date

Paziņojuma nosūtīšanas datums

notice_send_date_stamp

Attiecīgā datuma unix timestamp vērtība

phone

Tālruņa Nr.

person

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un
elektroniskā pasta adrese)

subject

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

place

Paredzamā līguma izpildes vieta

date

Paredzamais līguma izpildes termiņš (DD/MM/GGGG)

submit_place

Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta
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submit_date

Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums (DD/MM/GGGG)

submit_date_stamp

Attiecīgā datuma unix timestamp vērtība

submit_hour

Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: stundas (HH)

submit_minute

Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: minūtes (MM). Skat.
Minūtes

notice_cpv_type

Līguma veids: building – būvdarbi, products – piegāde,
services – pakalpojumi.

other_notes

Cita informācija (ja nepieciešams)

price

Iepirkuma paredzamā līgumcena

currency

Iepirkuma paredzamā līgumcena: valūta. Skat. Valūtas

eu_authority

Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai
sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības
starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma
saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš
apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt
projekta iesniegumu

eu_fund

Atbalsta aktivitātes nosaukums

attachments

Pievienotie dokumenti

file

Viena vai vairāku pievienoto dokumentu datnes

name

Pievienotā dokumenta nosaukums

content

Pievienotā dokumenta saturs

invitation_publication_date

Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma
procedūru publicēts internetā (DD/MM/GGGG)

decision_date

Lēmuma pieņemšanas datums (DD/MM/GGGG)

contract_date

Līguma noslēgšanas datums (DD/MM/GGGG)

winners

Informācija par uzvarētāju

winner

Informācija par uzvarētāju

firm

Uzvarētāja nosaukums

reg_num

Uzvarētāja nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.

address

Uzvarētāja adrese

country

Uzvarētāja valsts. Skat. Valstis

price

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena

currency

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena: valūta. Skat. Valūtas

price_exact_lvl

Uzvarētāja piedāvātās līgumcenas ekvivalents EUR (līdz
2014.gada 1.janvārim LVL)
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offers

Informācija par vienu vai vairākiem sākotnējos piedāvājumus
iesniegušajiem piegādātājiem

offer

Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem
piegādātājiem

firm

Sākotnējo piedāvājumu iesniegušā piegādātāja nosaukums

reg_num

Sākotnējo piedāvājumu iesniegušā piegādātāja nodokļa
maksātāja reģistrācijas Nr.

address

Sākotnējo piedāvājumu iesniegušā piegādātāja adrese

country

Sākotnējo piedāvājumu iesniegušā piegādātāja valsts. Skat.
Valstis

offers2

Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

offer

Informācija par piegādātāju, kas piedalījies sarunās

firm

Piegādātāja, kas piedalījies sarunās, nosaukums

reg_num

Piegādātāja, kas piedalījies sarunās, nodokļa maksātāja
reģistrācijas Nr.

address

Piegādātāja, kas piedalījies sarunās, adrese

country

Piegādātāja, kas piedalījies sarunās, valsts. Skat. Valstis

interrupt_info

Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem

design

Prasības piedāvājuma noformējumam

offer_valid_before

Piedāvājuma derīguma termiņš līdz (DD/MM/GGGG)

docs_place

Vieta, kur var iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citu
iepirkuma dokumentāciju

docs_date_from

Datums, kad var sākt iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citu
iepirkuma dokumentāciju (DD/MM/GGGG)

docs_date_to

Datums, līdz kuram var iepazīties ar tehnisko specifikāciju un
citu iepirkuma dokumentāciju (DD/MM/GGGG)

docs_hour_from

Laiks, kad var sākt iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citu
iepirkuma dokumentāciju: stundas (HH)

docs_minute_from

Laiks, kad var sākt iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citu
iepirkuma dokumentāciju: minūtes (MM). Skat. Minūtes

docs_hour_to

Laiks, līdz kuram var iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citu
iepirkuma dokumentāciju: stundas (HH)

docs_minute_to

Laiks, līdz kuram var iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citu
iepirkuma dokumentāciju: minūtes (MM). Skat. Minūtes

publisher

Ziņas sagatavoja

price_indications

Cenas veidošanās rādītāji

indication

Viens vai vairāki cenas veidošanās rādītāji
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Author

Ziņas sagatavoja (paziņojumā par lēmuma pieņemšanu MK 65)

author_phone, publisher_phone

Ziņu sagatavotāja tālrunis

invitation_id

Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu ID

changes

Grozījumu īss apraksts

3.4 Procedūras veidi pēc piemērotā regulējuma
Birkas “proc_type” vērtības un attiecīgā regulējuma paziņojumos izmantotos procedūras
veidus, lūdzu, skat. datnē “proc_type_v1.0”.

3.5 Iepirkuma paredzamās līgumcenas slieksnis
Birkas “procurement_type” vērtības un paredzamās līgumcenas sliekšņus, lūdzu, skat.
CSV datnē “procurement_type_v1.0”.

3.6 Paziņojums paredz
Birkas “contract_expects”
“contract_expects_v1.0”.

vērtības

un

atšifrējumus,

lūdzu,

skat.

datnē

un

atšifrējumus,

lūdzu,

skat.

datnē

3.7 Piedāvājumi jāiesniedz par
Birkas “tender_for_parts”
“tender_for_parts_v1.0”.

vērtības

3.8 Būvdarbu līguma veids
Birkas “building_types” vērtības un būvdarbu līguma veidus, lūdzu, skat. datnē
“building_types_v1.0”.

3.9 Piegādes līguma veids
Birkas “supply_types” vērtības un piegādes līguma veidus, lūdzu, skat. datnē
“supply_types_v1.0”.

3.10 Galvenā CPV koda veids
Birkas (main_cpv) “type” vērtības un galvenā CPV koda veidus, lūdzu, skat. datnē
“main_cpv_type_v1.0”.

3.11 CPV galvenās vārdnīcas kodi
Birkas “main_cpv” un “cpv_list” vērtības (CPV kodus) un to atšifrējumus latviešu un angļu
valodā, kā arī pakalpojuma kategorijas numurus, lūdzu, skat. datnē “cpv_main_v1.0”.

3.12 CPV papildvārdnīcas kodi
Birkas “additional_cpv_list” vērtības, lūdzu, skat. datnē “cpv_additional_v1.0”.

3.13 NUTS kodi
Birkas “region” vērtības un to atšifrējumus, lūdzu, skat. datnē “region_v1.0”.

3.14 Iepriekšējo publikāciju veidi
Birkas “oj_type” un “pub_type” vērtības un iepriekšējo publikāciju veidus, lūdzu, skat.
datnē “previous_publication_v1.0”.
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3.15 Valodas
Birkas “language” vērtības, valodu saīsinājumus un nosaukumus, lūdzu, skat. datnē
“languages_v1.0”.

3.16 Valūtas
Birkas “currency” vērtības un valūtu saīsinājumus, lūdzu, skat. datnē “currency_v1.0”.

3.17 Valstis
Birkas “country” vērtības un valstu sarakstu, lūdzu, skat. datnē “country_v1.0”.

3.18 Minūtes
Birkas “minute” vērtības un minūtes, lūdzu, skat. datnē “minute_v1.0”.

3.19 Pamatojums pēc piemērotā regulējuma
Birkas “field_a”, “field_b” utt. vērtības un attiecīgā regulējuma pamatojumus, lūdzu, skat.
datnē “field_v1.0”.

3.20 Izmaiņu veids
Birkas “changes_type” vērtības un atšifrējumus, lūdzu, skat. datnē “changes_type_v1.0”.

3.21 Izmaiņu iemesls
Birkas “changes_reason”
“changes_reason_v1.0”.

vērtības

un

atšifrējumus,

lūdzu,

skat.

datnē

3.22 Izmaiņu vieta
Birkas “changes_place” vērtības un atšifrējumus, lūdzu, skat. datnē “changes_place_v1.0”.

3.23 Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Birkas “mistakes_type” vērtības un atšifrējumus, lūdzu, skat. datnē “mistakes_type_v1.0”
(attiecas uz paziņojumiem par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu).
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