
 

 

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 
 

Identifikācijas numurs VIF2012/4 

Pasūtītājs SIA "Vides investīciju fonds" 

 Juridiskā adrese – Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010 

  

Iepirkuma procedūra Iepirkums, kura paredzamā līgumcena ir lielāka par 3000 latu, bet 

mazāka par 20000 latu 

Iepirkuma priekšmets Finanšu pārskatu revīzija 

Piedāvājuma:  

iesniegšanas vieta Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010 

datums, laiks līdz 2012.gada 20. augustam plkst. 12:00 

kārtība piedāvājumu iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi 

derīguma termiņš 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

cena Finanšu piedāvājumā pretendentam jāiesniedz visas iespējamās 

izmaksas izteiktam latos (LVL), atsevišķi norādot piedāvājuma summu 

ar un bez PVN 

Kontaktpersona Gints Kārkliņš, 67845111, gints.karklins@lvif.gov.lv 

  

Prasības 

pretendentiem 

1. Pretendents ir reģistrēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs 

veikt pasūtītājam nepieciešamos darbus un sniegt pakalpojumu. 

2. Pretendents ir veicis revīziju vismaz trīs komercbankās pēdējo 3 gadu 

laikā 

3. Pretendents neveiks SIA "Vides investīciju fonds" revīziju ilgāk kā 

trīs gadus pēc kārtas 

Iesniedzamā 

informācija 

Pretendentam jāiesniedz:  

1. izziņu par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu, kas apliecina, ka 

pretendents ir veicis finanšu pārskatu revīziju vismaz trīs komercbankās 

Latvijā pēdējo 3 gadu laikā 

2. tehniskais piedāvājums, kur pietiekami detalizēti uzrādīts, kā 

pretendents spēs izpildīt iepirkuma "Finanšu pārskatu revīzija" darba 

uzdevumu prasības  

3. Pretendenta izziņa par projektā iesaistīto personālu norādīto darbu 

veikšanai norādot vārdu, uzvārdu, kvalifikāciju un pieredzi. 

4. Laika grafiks kalendārajās nedēļās, tai skaitā obligāti norādot 

nolikumā definēto darba uzdevumu izpildes laiku pa etapiem (pirms 

revīzijas pārbaudes datums, revīzijas uzsākšanas datums, gada pārskatu 

pirmā versija utt.) 

5. Parakstīts Finanšu piedāvājums. 

6. Uzvarējušam pretendentam 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts 

paziņojums par pieņemto lēmumu, jāiesniedz iepirkuma komisijai VID 

izziņa par to, ka pretendentam nav nodokļu un sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

piedāvājuma iesniegšanas. 

7. Pretendenta licence vai sertifikāts auditora pakalpojumu sniegšanai 
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1. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

SIA "Vides investīciju fonds": 

 gada pārskatu revīzija saskaņā ar Latvijas likumdošanu, 

 gada pārskatu revīzija saskaņā ar starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem, 

 

Revīzija ietvers Fonda 2012. un 2013. un 2014. gadu finanšu pārskatus uz 31. decembri (bilance, 

darbības pārskats, naudas plūsmas pārskats un pielikumi). Finanšu pārskati tiks sagatavoti latos 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Gada pārskatu likums" un vispāratzītajiem Latvijas 

Republikas grāmatvedības principiem un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. 

Pretendents ir atbildīgs par atzinuma sagatavošanu par finanšu pārskatiem, bet pasūtītāja vadība ir 

atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, tomēr pasūtītājam varētu būt nepieciešamas 

konsultācijas šo finanšu pārskatu sagatavošanā un pretendentam būs jāsniedz konsultācijas 

grāmatvedības kārtošanas un nodokļu aprēķināšanas jautājumos noslēgtā līguma darbības laikā. 

Pretendentam ir: 

 jāsniedz atzinums par finanšu pārskatiem pamatojoties uz veicamā revīzijas darba apjomu, 

 jāsniedz vadībai adresēts ziņojums, kurā izklāstīti Pretendenta ieteikumi grāmatvedības un 

administratīvo procedūru, kā arī iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes un drošības 

uzlabošanai, 

 jāpiedalās SIA "Vides investīciju fonds" dalībnieku sapulces sēdēs, kur tiek izskatīti ar 

finansēm saistītie jautājumi un apstiprināti finanšu pārskati. 

 

Atzinums par finanšu pārskatiem ir jāsniedz vēlākais līdz 31. martam. 

Tehniskās specifikācijas 

Revīziju jāveic saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kurus definējusi Starptautiskā 

grāmatvežu federācija. Pretendentam ir jānosaka apjoms, kādā pārbaude atbildīs šiem standartiem 

un gadījumā, kad tas nav iespējams, jānosaka alternatīvi standarti, kādiem šī pārbaude atbilstu. 

 

Vadībai adresētajā ziņojumā ir jāiekļauj komentāri un ieteikumi pasūtītāja finanšu, saimnieciskās 

darbības politikas un administratīvo sistēmu un kontroles uzlabošanai, kā arī komentāri par citiem 

jautājumiem, kuriem būtu jāpievērš vadības uzmanība. 

 

Visi iepriekš minētie dokumenti (Finanšu pārskati, auditora atzinums un vadībai adresēts ziņojums) 

jāiesniedz divos (2) oriģinālos eksemplāros latviešu un vienā (1) oriģinālā eksemplārā angļu 

valodā. 

 

Cita informācija par līguma priekšmetu 

Pasūtītājs nodrošina, ka tā darbinieki, kuri ir atbildīgi par dažādiem pasūtītāja darbības jautājumiem, 

kas ir jārevidē, nodrošinās visus nepieciešamos dokumentus un informāciju savlaicīgi un precīzi. 
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2. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 

Piedāvājumi, kuri saņemti pēc 2012. gada 20. augusta plkst. 12:00, netiek izskatīti un tiek neatvērtā 

veidā nosūtīti pretendentam. 

 

Piedāvājumu vērtēšana notiek sekojošos posmos:  

 Pretendenta iesniegto dokumentu pārbaude: 

Pēc piedāvājuma iepakojumu atvēršanas to iesniegšanas secībā, iepirkuma komisija pārbauda vai 

pretendenti ir iesnieguši visus nolikuma minētos pretendenta kvalifikācijas pārbaudes dokumentus. 

Ja kāds no minētajiem dokumentiem nav iesniegts, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 

konkursā. 

 

 Pretendentu atbilstības pārbaude 

Tiek izvērtēts, vai pretendentu iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta atbilstību. Piedāvājumi, 

kuri neatbilst prasībām no tālākās vērtēšanas tiek izslēgti. 

 

 Piedāvājuma atbilstība Tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām  

Tiek vērtēts, vai piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām. Piedāvājumi, 

kuri neatbilst šīm prasībām no tālākās vērtēšanas tiek izslēgti. 

 

 Finanšu piedāvājumu pārbaude 

Tiek pārbaudīts, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.  

 

Pēc aritmētisko kļūdu labošanas vērtē atlikušos piedāvājumus pēc zemākās cenas. 
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3. PIEDĀVĀJUMA FORMA 

PRETENDENTS  

Piedāvājums iepirkumam:  

Pretendenta nosaukums:  

Pretendenta rekvizīti:  

Kontaktpersona (ieņemamais amats, vārds, 

uzvārds, telefons, e- pasts) 

 

 

PIEDĀVĀJUMS 
 

Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr. VIF2012/4 darba 

uzdevumā un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Mūsu piedāvājums ir: 

 

Finanšu piedāvājums finanšu pārskatu revīzijai 

Nr.

p.k. 

Aktivitāte Atzinuma 

iesniegšanas 

datums 

Summa Ls 

1 Finanšu pārskatu uz 2012. gada 31. decembri saskaņā ar 

Latvijas likumdošanu un saskaņā ar Starptautiskajiem 

Finanšu Pārskatu Standartiem revīzija 

  

2 Finanšu pārskatu uz 2013. gada 31. decembri saskaņā ar 

Latvijas likumdošanu un saskaņā ar Starptautiskajiem 

Finanšu Pārskatu Standartiem revīzija 

  

3 Finanšu pārskatu uz 2014. gada 31. decembri saskaņā ar 

Latvijas likumdošanu un saskaņā ar Starptautiskajiem 

Finanšu Pārskatu Standartiem revīzija 

  

PVN 21%  

KOPĀ  

  

Mēs apliecinām, ka 

 

Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā. 

 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma 

Instrukcijās pretendentiem un Darba uzdevumā norādītās prasības. 

 Uzņēmumam nav nodokļu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Sniegtās ziņas ir 

patiesas un precīzas. 

 

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

Vārds, uzvārds, amats 
 

Paraksts un zīmogs 
 

Datums 
 

 


