Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
"Finanšu pārskatu revīzija"
NOLIKUMS
(identifikācijas Nr. VIF2016/1)
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1.

Iepirkuma identifikācijas numurs
VIF2016/1

2. Vispārīgā informācija
2.1. Pasūtītājs un kontaktinformācija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – LVIF)
Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 40003339615
2.2. Kontaktpersona nolikuma saņemšanai un par tehnisko specifikāciju: Gints Kārkliņš, tālr. 67845111,
elektroniskā pasta adrese: gints.karklins@lvif.gov.lv.
2.3.
Nolikumu ar pielikumiem piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā LVIF interneta mājas lapā
www.lvif.gov.lv, sadaļā "Iepirkumi".
2.4.
Ieinteresētais piegādātājs seko līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju
jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā "Iepirkumi" pie Iepirkuma
dokumentācijas.

3. Iepirkuma priekšmets
3.1. SIA "Vides investīciju fonds" gada pārskatu revīzija saskaņā ar Latvijas likumdošanu un saskaņā ar
starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem. Revīzija ietvers Fonda 2015. gada finanšu pārskatu uz 31.
decembri (bilance, darbības pārskats, naudas plūsmas pārskats un pielikumi). Finanšu pārskati tiks sagatavoti
euro saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un
vispāratzītajiem Latvijas Republikas grāmatvedības principiem un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem
(turpmāk – Audits). Pretendents ir atbildīgs par atzinuma sagatavošanu par finanšu pārskatiem, bet Pasūtītājs ir
atbildīgs 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:
3.1.1.
jāsniedz atzinums par finanšu pārskatiem pamatojoties uz veicamā revīzijas darba apjomu;
3.1.2.
jāpiedalās SIA "Vides investīciju fonds" dalībnieku sapulces sēdēs, kur tiek izskatīti ar gada pārskatu
saistītie jautājumi un apstiprināti finanšu pārskati.
3.2. Atzinums par finanšu pārskatiem ir jāsniedz vēlākais līdz 2016. gada 30. aprīlim.
3.3. CPV kods: 79210000-9 (Grāmatvedības uzskaites un revīzijas pakalpojumi).
3.4. 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. Dokumenti (Finanšu pārskati,
auditora atzinums) jāiesniedz vienā oriģinālā eksemplārā latviešu un angļu valodā

4. Paredzamais iepirkuma līguma termiņš un summa
4.1.
Paredzamais iepirkuma līguma termiņš – 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
4.2.
Paredzamā iepirkuma līguma maksimālā summa: pēc Pasūtītāja vajadzības un pieprasījuma,
nepārsniedzot kopējo līguma summu 4 500 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.3.
Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā vismaz 90 darba dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža,
iepirkuma uzvarētājam – līdz līgumsaistību izpildei.

5. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
5.1.
Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai sūtot pa pastu līdz 2016. gada 22. februārim plkst.12:00,
aploksnē ar norādi "Finanšu pārskatu revīzija". Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 5.2.punktā
norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
5.2.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 12-2, Rīgā, LV-1010.
5.3.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
5.4.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc Nolikuma 5.1.apakšpunktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts pa
pastu atpakaļ Pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.
5.5.
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā.

6. Piedāvājuma noformējums
6.1.
Piedāvājumu Pretendents iesniedz aizlīmētā aploksnē 1 (vienā eksemplārā), uz kuras norāda:
6.1.1. pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi;
6.1.2. Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;
6.1.3. atzīmi "Finanšu pārskatu revīzija".
6.2.
Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta pārstāvis,
kuram ir šādas tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno
attiecīgi noformētas pilnvaras oriģināls.
6.3.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus
var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta
apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.4.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem un
svītrojumiem vai citām īpatnībām.
6.5.
Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pretējā gadījumā iepirkuma komisija iesniegto piedāvājumu nevērtēs. Ja
iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā var pieprasīt, lai Pretendents
uzrāda attiecīgā dokumenta oriģinālu.
6.6.
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem nolikuma noteikumiem.
6.7.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu
– atzinuma sniegšanu vienam projekta pieteikumam (Nolikuma 3.1.punkts).

7. Prasības Pretendentiem:
7.1.
Pretendents var būt juridiska persona, kas reģistrēta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
vai personu grupa un Pretendents ir veicis gada pārskatu revīziju vismaz trīs komercbankās pēdējo 3 gadu laikā.
7.2.
Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
7.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
7.2.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro.

8. Iesniedzamie dokumenti:
8.1.
Pretendenta atlases dokumenti:
8.1.1.
Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums);
8.1.2.
Pretendenta reģistrācijas apliecība;
8.1.3.
Pretendenta licence vai sertifikāts auditora pakalpojumu sniegšanai;
8.1.4.
izziņu, kas apliecina, ka pretendents ir veicis gada pārskatu revīziju vismaz trīs komercbankās Latvijā
pēdējo 3 gadu laikā;

8.1.5.

Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstī
norādītā Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdota pilnvara (oriģināls) citai personai parakstīt
piedāvājumu vai līgumu, ja tajā ietvertais pilnvarojums atšķiras no Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas
uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izziņā norādītā pilnvarojuma.
8.2.
Finanšu piedāvājums
8.2.1.
Pretendents iepirkuma piedāvājuma vēstulē norāda cenu par Audita veikšanu. Šajā cenā Pretendents
ietver visus ar atzinuma sniegšanu saistītos izdevumus.
8.2.2.
piedāvātajai cenai par viena projekta iesnieguma izvērtēšanu jābūt izteiktai euro;
8.2.3.
piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
9.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude
9.1.1.
Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi.
9.1.2.
Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
9.1.2.1.
9.1.2.2.
9.1.2.3.
9.1.2.4.

pieteikums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma prasībām;
Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma oriģinālu;
piedāvājuma dokumenti nav skaidri salasāmi, ir ar labojumiem vai dzēsumiem;
piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikumā vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām
noformējuma prasībām.

9.2.
Pretendentu atlase
9.2.1.
Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes iepirkuma komisija veic noformējuma
pārbaudi izturējušo Pretendentu atlasi.
9.2.2.
Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
9.2.2.1.
Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām;
9.2.2.2.
Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 8.punktā norādītajiem dokumentiem;
9.2.2.3.
Pretendents, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis
Nolikumā prasītās ziņas;
9.2.2.4.
atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, un/vai to saturs neatbilst Nolikuma
prasībām.
9.2.3.
neatbilstošie piedāvājumi netiks tālāk vērtēti.

9.3.
Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji
9.3.1.
Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktām prasībām.
Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
9.3.2.
Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo
Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
9.3.3.
Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikuma norādītām prasībām.
9.3.4.
Pretendenta atlase notiks pēc zemākās cenas (vienādas cenas gadījumā priekšroka būs Pretendentam,
kas būs norādījis lielāku pieredzi Auditu veikšanā), pamatojoties uz Pretendenta piedāvāto cenu.
9.3.5.
Komisija informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu Iepirkuma ietvaros, ievērojot Publisko
iepirkumu likuma kārtību.

10. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
10.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz Pretendents.
10.2. Nolikums sastādīts latviešu valodā, kam pievienoti šādi pielikumi:
Apstiprinu:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Egils Zariņš

Pielikums Nr. 1
Iepirkuma Nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIF2016/1

PRETENDENTA PIETEIKUMS
"Finanšu pārskatu revīzija"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIF2016/1
Saskaņā ar Nolikumu, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1) <pretendenta nosaukums> (turpmāk - Pretendents) piekrīt Nolikuma noteikumiem ar visiem
pielikumiem un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams;
2) visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;
3) Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;
4) apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā 90 darba dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa beigām.
Iepazīstoties ar Nolikumu, par tajā minētā pakalpojuma izpildi, es apakšā parakstījies, piedāvāju sniegt
Finanšu pārskatu uz 2015. gada 31. decembri revīziju saskaņā ar Latvijas likumdošanu un saskaņā ar
Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem (Nolikuma 3.1.punkts) par samaksu EUR <summa>
(vārdiem euro) *.
Pretendenta nosaukums:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
Juridiskā/deklarētā adrese:
Kontaktpersona:
Telefons:
E-pasta adrese:
paraksts
Vārds, uzvārds*
Amats
Datums
* Paraksta juridiskās personas vadītājs vai pilnvarota persona.

