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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs. 

LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE 

 

1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums: „Latgales zoodārzs” Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde 

Juridiskā adrese: Vienības iela 27, Daugavpils, LV 5401 

Reģistrācijas numurs: LV 90000705874 

Banka: Valsts kase 

Konta numurs: LV61TREL9813544001008B 

Kods: TRELLV22Kontaktpersona: "Latgales Zoodārzs" Daugavpils pašvaldības budžeta 

iestādes vadītājs, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Mihails Pupiņš  

Tālruņa numurs: +37129621191 

Faksa numurs: 65426789 

E-pasta adrese: eco@apollo.lv 

Darba laiks: 9.00-18.00 

Iepirkuma komisija: Iepirkumu organizē un realizē "Latgales Zoodārzs" Daugavpils 

pašvaldības budžeta iestādes LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu 

un abinieku aizsardzība Latvijā” Iepirkumu komisija, kas apstiprināta 2014.gada 10.jūlijā ar 

rīkojumu Tend-01-aud-Rīk-01. 

Paredzētā līgumcena: līdz EUR 10 000 (ar PVN) 

1.3. Iepirkuma metode.  
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 pantu un iepirkuma priekšmets ir Publisko 

iepirkumu likuma 2.pielikuma A daļā iekļautais pakalpojums, CPV kods 79212300-6.  

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:  
1.4.1. Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā līdz 2014.gada 25.jūlija 

plkst.11:00, Daugavpils pašvaldības budžeta iestādē „Latgales Zoodārzs”, Vienības ielā 27, Daugavpilī, 

LV 5401, iesniedzot personīgi vai iesūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.  

1.4.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai iepakojuma atzīmē saņemšanas 

datumu un laiku. Aploksnes vai iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.  

1.4.3. Piedāvājumus, kas nav iesniegti šajā Nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajā kārtībā vai 

saņemti pēc 1.4.1.apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus 

atdod vai nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.  

1.4.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā un apmainot piedāvājumus vai nosūtot 

piedāvājuma atsaukumu vai piedāvājuma grozījumus pa pastu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu 

raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par 

piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.  

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš:  
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma 

derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

2.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā  
2.1.1. Nav 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 Pretendenta 
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saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma 

izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.  

2.1.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas 

nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.  

2.1.3. Prasības, kas noteiktas 2.1.1. un 2.1.2. punktos, attiecas uz visiem personu apvienības vai 

personālsabiedrības kā Pretendenta dalībniekiem, Pretendenta apakšuzņēmējiem, kā arī uz Pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām.  

2.1.4. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir sniedzis visu 

pieprasīto informāciju.  

2.2. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības  
2.2.1. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina pietiekams skaits kvalificēta personāla, lai veiktu noteikto 

pakalpojuma uzdevumu un sasniegtu pakalpojuma rezultātu.  

2.2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.  

2.2.3. Pretendentam ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kur civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas minimālais atbildības limits atbilst LR Ministru kabineta 27.12.2001. noteikumu Nr.547 

„Noteikumi par zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuāla komersanta – un zvērinātu 

revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās apdrošināšanas minimālo atbildības limitu” prasībām.  

2.2.4. Pretendentam ir spēkā esošs Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegts zvērināta revidenta 

sertifikāts un Pretendents ir ierakstīts Zvērinātu revidentu reģistrā vai Pretendentam ir spēkā esoša 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegta licence un Pretendents ir ierakstīts Zvērinātu revidentu 

komercsabiedrību reģistrā.  

2.2.5. Pretendents atbilst vismaz vienam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:  

2.2.5.1. Auditors un/vai audita kompānija ir biedrs valsts grāmatvedības vai revīzijas organizācijā vai 

iestādē, kas savukārt ir Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (SGF) dalībniece;  

2.2.5.2. Auditors un/vai audita kompānija ir biedrs valsts grāmatvedības vai revīzijas organizācijā vai 

iestādē. Lai gan šī organizācija nav SGF dalībniece, Auditors apņemas izpildīt Tehnisko specifikāciju 

atbilstoši SGF standartiem un Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem ētikas kritērijiem;  

2.2.5.3. Auditors un/vai audita kompānija ir reģistrēta kā pilnvarots auditors valsts uzraudzības iestādes 

publiskā reģistrā ES dalībvalstī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 2006/43/EK 

noteiktajiem publiskās uzraudzības principiem (tas attiecas uz ES dalībvalstīs reģistrētiem auditoriem un 

audita kompānijām);  

2.2.5.4. Auditors un/vai audita kompānija ir reģistrēta kā pilnvarots auditors valsts uzraudzības iestādes 

publiskā reģistrā trešajā valstī, un šis reģistrs ir pakļauts publiskās uzraudzības principiem, kas noteikti 

attiecīgās valsts tiesību aktos (tas attiecas uz trešajās valstīs reģistrētiem auditoriem un auditora 

kompānijām);  

2.2.5.5. Auditors un/vai audita kompānija ir reģistrēta dalībvalstīs vai tādu reģionu teritorijās, ko aptver 

un/vai pieļauj Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta noteikumi. Auditoram un/vai audita 

kompānijai jānorāda sava valsts piederība, uzrādot parastos attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktos valsts 

piederības pierādījumus.  

2.2.6. Pretendents iepriekšējos 3 gados (vai ilgākā laika periodā) ir veicis Eiropas Savienības finanšu 

instrumentu finansētu projektu auditu vai finanšu risku novērtējumu.  

Pretendents aizpilda Nolikuma 2.pielikumu.  

2.2.7. Iepirkumā paredzēto uzdevumu izpildei Pretendents nodrošina kvalificētu un pieredzējušu 

personālu, t.sk. audita vadītāju un vismaz 1 auditoru, kuri atbilst sekojošām prasībām:  

2.2.7.1. Audita vadītājs:  

 augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs, ekonomikā, jurisprudencē vai biznesa vadībā;  

 zvērināta revidenta sertifikāts vai CIA (Certified Internal Auditor) sertifikāts, vai ekvivalents 

sertifikāts;  

  ACCA/FCCA sertifikāts vai ekvivalents sertifikāts;  
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 vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu revīzijas un vadības un kontroles sistēmu atbilstības un 

darbības novērtējumu veikšanā.  

2.2.7.2. Auditors:  

 augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs, ekonomikā, jurisprudencē vai biznesa vadībā;  

 vismaz trīs gadu darba pieredze audita vai kontroles jomā.  

Pretendents piesaistīto darbinieku CV sagatavo un iesniedz saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu.  

3. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM 
3.1.Piedāvājuma iesniegšana:  

3.1.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 25.jūlijam, plkst. 11.00 slēgtā/aizlīmētā, aizzīmogotā 

aploksnē vai iepakojumā, uz kuras ir šādas norādes:  

Pretendenta nosaukums un adrese.  

Adresāts: Daugavpils pašvaldības budžeta ietādei „Latgales Zoodārzs”, Vienības iela 27, 

Daugavpils, LV 5401.  

Nosaukums: „Finanšu audita pakalpojumi „Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta 

iestādei LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība 

Latvijā” vajadzībām, identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE.  

Neatvērt līdz 2014.gada 25.jūlijam, plkst. 11.00.  

3.2.Piedāvājuma sagatavošana:  

3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz drukātā veidā, latviešu valodā. Ja kāds dokuments tiek iesniegts svešvalodā, 

tam klāt jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga 

uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts;  

3.2.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu;  

3.2.3. Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā kompaktdiskā (turpmāk - CD), 

ierakstīts ar MS Office vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Uz CD jābūt uzrakstītam 

Pretendenta nosaukumam un Iepirkuma identifikācijas numuram. CD ievieto aploksnē vai iepakojumā 

kopā ar piedāvājuma dokumentiem.  

3.2.4. Piedāvājumā jāietver: Pretendentu atlases dokumenti un Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās 

personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstīts Tehniskais un Finanšu piedāvājums.  

3.3.Piedāvājuma noformēšana:  

3.3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (eksemplāros): viens eksemplārs jāiesniedz drukātā veidā uz 

papīra ar norādi „ORIĢINĀLS”, viens eksemplārs drukātā veidā uz papīra ar norādi „KOPIJA”;  

3.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. 

Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas 

starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem;  

3.3.3. Piedāvājuma oriģinālam jābūt caurauklotam (cauršūtam), ar secīgi numurētām lapām, ar satura 

rādītāju;  

3.3.4. Piedāvājums jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība” prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši šo noteikumu 

prasībām, netiek vērtēti.  

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
4.1.Pretendentu atlases dokumenti:  

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājums, ka attiecībā uz to nepastāv 

šādi nosacījumi (1. pielikums):  

 pasludināts tā 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 līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

termiņam tas būs likvidēts;  

 tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts 

Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro;  
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 visas piedāvājumā sniegtās ziņas satur patiesu informāciju.  

4.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbības reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izsniegta komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;  

4.1.3. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas apliecinošie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 

2.2.punktu.  

4.1.4. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 

Komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja 

pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz EUR 150 (simt piecdesmit eiro). 

Izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas.  

4.2.Tehniskais un finanšu piedāvājums:  

4.2.1. Pretendents sagatavo un iesniedz tehnisko (4.pielikums) un finanšu piedāvājumu (5.pielikums) 

atbilstoši Nolikuma prasībām.  

4.2.2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz cenu norādot eiro (EUR) ar un bez 

pievienotās vērtības nodokļa. Cena ietver visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas 

uz tehniskajā specifikācijā noteiktā pakalpojuma izpildi.  

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA. 
5.1. Piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.  

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas tehniskajai specifikācijai atbilstošu visizdevīgāko piedāvājumu.  

5.3. Visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšana atbilstoši šādiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem: 
NR. Vērtējamais kritērijs Maksimālais punktu skaits 

1. Piedāvājuma cena 30 

2. Piedāvājuma kvalitāte: 70 

2.1. Metodoloģija 30 

2.2. Risku un problēmu izpratne 20 

2.3. Sadarbības plānošana un organizēšana 20 

 Kopā 100 

5.3.1. Piedāvājuma kvalitāte. Tiek piešķirts vērtējums līdz 70 punktiem. Katrs iepirkuma komisijas 

loceklis atsevišķi vērtē pretendenta piedāvājuma kvalitāti. Katra kritērija vērtējums ir komisijas locekļu 

vidējais vērtējums konkrētajam kritērijam. Punkti par piedāvājuma kvalitāti tiek piešķirti, izvērtējot 

Tehnisko piedāvājumu pēc šādiem kritērijiem: 
NR, Kritērijs Maksimālais  

punktu skaits 

Vērtēšanas metodika 

2.1. Metodoloģija 30 30 punkti 

Piedāvājumā ir ietverta skaidra un konkrētās nozares un  

uzņēmuma īpatnībām pielāgota metodoloģija. Apraksts sniedz  

izvērstu skaidrojumu par izvēlēto metodoloģiju Audita  

pakalpojuma sniegšanai. Izvēlētās metodes rada pārliecību par 

to atbilstību un pietiekamību Audita pakalpojuma mērķim un 

uzdevumiem. 

20 punkti 

Piedāvājumā ir ietverts metodoloģijas skaidrojums, tomēr  

nerada pārliecību par izvēlēto metožu atbilstību un  

pietiekamību Audita pakalpojuma mērķim un uzdevumiem. 

10 punkti 

Piedāvājumā ietverta metodoloģijas daļa, tomēr tā norāda, ka  

Pretendents nav izpratis iepirkuma priekšmeta būtību vai  

specifiku. Nolikumā noteiktās prasības tiek izpildītas formāli. 

2.2. Risku un  

problēmu izpratne 

20 20 punkti  

Pretendents demonstrē dziļu risku un problēmu izpratni  

10 punkti  

Pretendents demonstrē tikai vispārīgu risku un problēmu izpratni  

5 punkti  

Pretendents demonstrē vāju risku un problēmu izpratni   
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2.3. Sadarbības  

plānošana  

un organizēšana 

20 20 punkti  

Piedāvātais sadarbības modelis ir skaidri formulēts, atbilst Audita 

mērķiem un nodrošina efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu 

starp Pakalpojuma sniedzēju un Pasūtītāju.  

10 punkti  

Piedāvātais sadarbības modelis nerada pārliecību par efektīvu Audita 

komandas un Pasūtītāja personāla sadarbību  

5 punkti  

Piedāvājumā ietverts vispārīgs sadarbības modeļa apraksts.  

5.3.2. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksimālais kopējais punktu skaits – 100 

punkti. Gala vērtējumu veido, ņemot vērā piedāvāto cenu un kvalitatīvo kritēriju vērtējumā iegūto punktu 

kopsummu, aprēķina pēc šādas formulas: 

 
kur, 

V = Pretendenta piedāvājuma gala vērtējums, 

Cmin = Zemākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem, 

C = Pretendenta piedāvātā cena, 

Q = Pretendenta piedāvājuma kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju punktu kopsumma, 

Qmax = Kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju maksimālais punktu skaits no visiem piedāvājumiem. 

Vērtēšanā tiks izmantota pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija. Iepirkuma komisijas locekļi, 

individuāli vērtējot, pamato savu lēmumu, kur tas ir nepieciešams. 

Ja vērtējot pretendentu piedāvājumus pēc punktu metodes abiem vai vairākiem pretendentiem tiek 

piešķirts vienāds punktu skaits, tad līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kuram pēc 

novērtēšanas ir piešķirts lielāks punktu skaits piedāvājuma kvalitātē. 

5.4. Gadījumā, ja: 

5.4.1. piedāvājums tiek iesniegts pēc Nolikuma 1.5. apakšpunktā norādītā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa vai 

5.4.3. piedāvājums neatbilst kādai iepirkumu dokumentācijā noteiktajai prasībai, vai 

5.4.4. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 

5.4.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc, 

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās 

dalības iepirkumu procedūrā. 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS. 

6.1.Pretendents, kuru iepirkuma komisija ir atzinusi par uzvarētāju, slēgs  līgumus ar 

Daugavpils pašvaldības budžeta iestādi „Latgales Zoodārzs” pamatojoties uz iepirkuma noteikumiem un 

iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu. 

6.2.Plānotais līguma darbības laiks –līdz pilnīgai saistību izpildei; 

6.3.Ja par uzvarētāju atzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs slēdz līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

6.4.Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu. 

 

Iepirkumu dokumentācijai ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1. pielikums "Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā"; 

2. pielikums "Pretendenta sniegto pakalpojumu (finanšu audits) saraksts" 

3. pielikums "CV forma"; 

4. pielikums: "Tehniskā specifikācija"; 

5. pielikums: "Finanšu piedāvājums. 

1.pielikums 
Iepirkuma " Finanšu audita pakalpojumi  

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 
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LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239  

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE 

 

Pieteikums 

dalībai iepirkuma procedūrā 

"Finanšu audita pakalpojumi 

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE 

 

Pretendents (nosaukums), tā (vadītāja vai pilnvarotas personas vārds uzvārds, amats) personā, ar šī 

pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumu procedūrā "Finanšu audita pakalpojumi „Latgales 

zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239  

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, identifikācijas nr. LATGALES 

ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE un: 

1) apliecina, ka nav 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 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz 

līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts; 

2) apliecina, ka Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro; 

3) apņemas ievērot iepirkuma procedūras Nolikumā noteikto; 

4) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

5) apliecina, ka tā rīcībā ir pietiekami resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pakalpojuma izpildi; 

6) apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt pakalpojuma līgumu un izpildīt līguma 

nosacījumus; 

7) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

8) norādītājā līgumcenā ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu nodrošināšanu saistītās izmaksas. 

 

Pretendenta nosaukums: 

Pretendenta reģistrācijas numurs: 

Pretendenta juridiskā un biroja adrese: 

Pretendenta tālruņa numurs: 

Pretendenta faksa numurs: 

Pretendenta e-pasts: 

Pretendenta bankas rekvizīti: 

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr., e-pasts: 

Vieta, datums 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums 

Zīmogs 
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2.pielikums 

Iepirkuma " Finanšu audita pakalpojumi  

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239  

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE  
 

Iepirkuma procedūra 

"Finanšu audita pakalpojumi 

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE 

 

Pretendenta sniegto pakalpojumu (finanšu audits) saraksts 

N.p.k. Pakalpojuma saņēmēja  

nosaukums, adrese,  

kontaktpersona un tālrunis 

Veiktie  

pakalpojumi 

Pakalpojuma 

sniegšanas laiks 

Programmas un projekta 

 nosaukums, numurs 

     

     

     

     

 

 

 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 

Vieta, datums 

 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 

Zīmogs 
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3.pielikums 

Iepirkuma " Finanšu audita pakalpojumi  

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239  

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE  
 

Iepirkuma procedūra 

"Finanšu audita pakalpojumi 

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE 

 

CV forma 
Personas dati 

Vārds/uzvārds 

Adrese 

Tālrunis, e-pasts 

Dzimšanas datums 

Izglītība 

Laika periods                           Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet 

                                                 ar jaunākajiem datiem. Pievienojiet diplomu un kvalifikāciju apliecinošu  

                                                dokumentu (sertifikāti, apliecības u.c.) kopijas. 

Izglītības iestādes nosaukums 

Izglītības dokumenta nosaukums 

Papildus izglītība                  Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar 

                                                jaunākajiem datiem. Pievienojiet diplomu un kvalifikāciju apliecinošu  

                                              dokumentu (sertifikāti, apliecības u.c.) kopijas. 

Laika periods 

Izglītības/apmācības iestādes 

 nosaukums 

Piešķirtā sertifikāta nosaukums  

un numurs 

Darba pieredze                     Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar  

                                                jaunākajiem datiem. 

Laika periods  

Darba vietas nosaukums  

Ieņemamais amats  

Īss amata pienākumu apraksts/  

Realizēto projektu apraksts  

Pakalpojumu pieredzes  

apraksts  

Veidojiet katram projekta ietvaros sniegtajam pakalpojumam 

atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem.  

Pakalpojuma saņēmējs  

Sniegtais pakalpojums  

Pakalpojuma kopējās izmaksas  

Pakalpojuma sniegšanas laiks  

Pienākumi projekta ietvaros  

Prasmes  

Valodu prasmes  

Datora lietošanas prasmes  

Citas prasmes  

Papildu informācija  Iekļaujiet šeit jebkuru citu informāciju, kas 

var būt būtiska, piemēram, specifiskas 

zināšanas.  
 

Vieta, datums:                                                                                        Paraksts:  
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4.pielikums 

Iepirkuma " Finanšu audita pakalpojumi  

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239  

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE  
 

Iepirkuma procedūra 

"Finanšu audita pakalpojumi 

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Vispārējā informācija 

Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde „Latgales Zoodārzs”, sākot no 2010.gada 1.septembra, realizē 

LIFE Natura 2000 projektu „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā”. 

2014.gada 31.augustā ir projekta beigu termiņš, kur viena no aktivitātēm ir visu finanšu audits.  

2. Finanšu revīzijas (audita) apjoms 

Projekts „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā”. kopējais projekta finansējums/auditējamā 

summa nepārsniegs – 772 400 EUR, t.sk. 386 200 EUR LIFE līdzfinansējums. Plānotais projekta līdzekļu 

atmaksas pieprasījumu skaits - 1. Audita ziņojuma nodošanas termiņš - 2014.gada 28.augusts par 

periodu 2010.gada 1.septembris – 2014.gada 31.augusts. 

 

3. Finanšu revīzijas mērķi 

Finanšu revīzijas mērķis ir sniegt pārliecību par finanšu pārskatu, kas sagatavots atbilstoši LIFE projektu 

noteiktajiem principiem. Finanšu revīzija jāveic saskaņā ar Eiropas savienības prasībām, Latvijas 

likumdošanu, LIFE kopīgajiem noteikumiem 

(http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/cp.htm). 

Finanšu revīzijai jānodrošina finanšu pārskata, tai skaitā kopējo projekta izdevumu un attiecināmo 

izdevumu, balstoties uz kuriem tiks veikta LIFE līdzekļu atmaksa, apstiprināšana. 

 

4. Darba apjoms 

 Revidentam jāveic revīzijas procedūras attiecībā uz kopējiem projekta izdevumiem un 

attiecināmajiem izdevumiem, kas uzrādīti saskaņā ar līgumos noteikto kārtību izstrādātajos finanšu 

pārskatos. Revidentam jāievēro līguma noteikumi un papildus jāņem vērā šādi nosacījumi, gūstot 

pārliecību: 

 

Administratīvie un vadības noteikumi 

 iepirkuma noteikumi, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā ir piemēroti pareizi. 

 

Finanšu noteikumi 

 projekta izdevumi, tai skaitā attiecināmie izdevumi, kas uzrādīti finanšu pārskatos, atbilst 

LIFE Natura 2000 projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” grāmatvedībā 

reģistrētajām summām; 

 grāmatojumi un grāmatvedības pārskati atbilst līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām un labākās profesionālās prakses standartiem, it sevišķi: 

o grāmatojumi un grāmatvedības pārskati ir precīzi un sistemātiski; 

o attiecināmie izdevumi, neattiecināmie izdevumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi 

grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi; 
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 maksājumu procedūras atbilst līguma noteikumiem un nav veikti darījumi, kas nebūtu 

atbilstoši apstiprināti; 

 izdevumi ir veikti, ievērojot līgumā noteikto budžetu projekta darbības laikā, kā arī kopējais 

attiecināmo izdevumu apjoms nepārsniedz līgumā minēto summu. Ir jāveic iepriekš minēto 

izdevumu salīdzināšana ar attaisnojuma dokumentiem (ieskaitot līgumus ar 

apakšuzņēmējiem, rēķinus ar apakšuzņēmējiem un izpildītos maksājuma uzdevumus vai 

bankas izraktus) un līguma noteikumiem; 

 attiecināmo izdevumu daļa, kas tiks atmaksāta no LIFE līdzekļiem, ir noteikta saskaņā ar 

līgumu; 

 nolietojuma norakstījumi ir aprēķināti atbilstoši līguma noteikumiem; 

 pamatlīdzekļi eksistē, un par to eksistenci ir jāpārliecinās, veicot pamatlīdzekļu 

inventarizāciju saskaņā ar statistiskās izlases metodi; 

 projektu ietvaros aprēķinātā un veiktā darba samaksa atbilst līguma nosacījumiem; 

 darījumi un norēķinu atlikumi ar pakalpojumu sniedzējiem ir precīzi, par ko ir jāpārliecinās, 

veicot salīdzināšanas procedūras ar pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar statistiskās izlases 

metodi. 

 

Revidenta pienākumi un atbildība  

 revidentam jānodrošina pietiekams skaits kvalificēta personāla, lai veiktu 3.punktā minētos 

uzdevumus saskaņā ar LIFE kopīgajiem noteikumiem; 

 finanšu revīzija (audits) tiek veikta DPBI„Latgales Zoodārza” telpās; 

 revidentam pēc DPBI„Latgales Zoodārza” pieprasījuma jāsniedz skaidrojumi par projekta 

veikto revīziju. 

 

Prasības revidentam  

 vismaz 5 gadu pieredze revīzijas veikšanā; 

 pieredze ES finansētu projektu revīzijā pēdējos 3 gados; 

 labas angļu valodas zināšanas. 

 

Finanšu revīzijas (audita) rezultāts 

 revidentam jānodrošina atzinuma sagatavošana atbilstoši LIFE kopīgajiem 

noteikumiem. 

 

Valoda 

 finanšu revīzijas (audita) atzinums tiek sagatavots latviešu un angļu valodā atbilstoši LIFE 

kopīgajiem noteikumiem. 

 

 



  

LIFE-Nature projekts LIFE09NAT/LV/000239  

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā”  

"Conservation of rare reptiles and amphibians in Latvia"  

www.life-herpetolatvia.biology.lv  

 
3.pielikums 

Iepirkuma " Finanšu audita pakalpojumi  

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239  

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 
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Iepirkuma procedūra 

"Finanšu audita pakalpojumi 

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei 

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” vajadzībām nolikumam, 

identifikācijas nr. LATGALES ZOODĀRZS 2014/1 LIFE-NATURE 

 

Pretendents (nosaukums) izsaka šādu 

Finanšu piedāvājumu 

N.p.k. Pakalpojuma  

nosaukums 

Cena bez 

PVN (EUR) 

PVN  

21 % 

(EUR) 

Cena kopā 

 ar PVN 

(EUR) 

     

     

 

Piedāvājuma kopējā summa (EUR bez PVN) vārdos: 
_______________________________________________________________________ 
 

Pievienotās vērtības nodoklis 21% (EUR) vārdos:  
_______________________________________________________________________ 

 

Piedāvājuma kopējā summa (EUR ar PVN) vārdos:  
___________________________________________________________________________ 

 

 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. Piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas uz norādīto 

pakalpojumu izpildi. 

 

Vieta, datums 

 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 

Zīmogs 

 


