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 „Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas novada pašvaldībai”  

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 

Pasūtītājs: Aglonas novada dome, reģ. Nr.90000065754, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas 

novads, LV 5304, tālrunis/fakss 65324573. 

Iepirkuma priekšmets:  Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas novada pašvaldībai 

Tehniskā specifikācija: Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas novada domei, tās 

struktūrvienībām un iestādēm (Pielikums N.1). Tehniskā specifikācija satur sniedzamā 
pakalpojuma aprakstu, par kuru pretendentiem jāsniedz piedāvājums. 

Paredzamā līguma izpildes vieta: Aglonas novads 

Kontaktpersonas: Ingūna Barkeviča, tālr.: 65324573, e-pasts: padome@aglona.lv  

Informācijas sniegšana: Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu 

iesniegšanas kārtību adresējami uzaicinājumā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisijas sagatavotās atbildes par iepirkumu paraksta 

un sniedz kontaktpersona. 

Piedāvājuma iesniegšana: 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Aglonas novada domes lietvedība, Somersetas iela 34, 

Aglona, Aglonas novads, LV 5304, e-pasts: padome@aglona.lv  
Piedāvājumu iesniegšanas laiks – līdz 2011.gada _1.jūlija plkst.17.00; 

Piedāvājumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši Elektronisko 
dokumentu likumam. Uz aploksnes vai e-pasta vēstulē norāda: 

4.1.1. pretendenta nosaukumu, adresi un kontakttālruni; 

4.1.2. norādi, kas satur iepirkuma nosaukumu. 
Ja pretendents piedāvājumu sūta pa pastu vai iesniedz personīgi, tad piedāvājumiem jābūt 

slēgtā, ar uzņēmuma zīmogu apzīmogotā aploksnē. Pretendents piedāvājumu iesniedz 

vienā eksemplārā.  
Ja pretendents piedāvājumu sūta elektroniski, tad to sagatavo atbilstoši Elektronisko 

dokumentu likumam, piedāvājuma tekstu pievienojot kā pielikumu. 
Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu mainīt, 

grozīt, papildināt vai labot. 

Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam. 

Piedāvājuma noformēšana:  

4.2. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Instrukcijai un pielikumam Nr.1 „Tehniskā specifikācija”. 
4.3. Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pielikumam Nr.2 „Piedāvājuma forma”. 
4.4. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājumam papīra formā ir jābūt 

cauršūtam (caurauklotam). Uz piedāvājuma pēdējas lapas aizmugures, cauršūšanai 
izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādams cauršūto lapu 

skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pārstāvis. 
Gadījumā, ja iesniegtie dokumenti (piemēram, sertifikāti) ir svešvalodā, šiem 
dokumentiem ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par 

tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka attiecīgais pretendenta atlases 
apliecinošais dokuments nav iesniegts. 

4.5. Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu paraksta 
pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija. 
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Nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 dienas skaitot 
no iesniegšanas dienas. Iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā uz visu 
noslēgtā līguma darbības laiku. 

Prasības pretendentiem: Pretendentam jāsniedz: 
4.6. Pretendenta apliecināta Komercreģistra (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) izsniegtās 

reģistrācijas apliecības kopija (notariāls apliecinājums nav nepieciešams); 
4.7. Komercreģistra (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) izziņa (vai tās apliecināta kopija) ar 

amatpersonu ar paraksta tiesībām uzskaitījumu, kas izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus 

pirms piedāvājuma iesniegšanas. 
4.8. Pretendenta apliecinājums, ka tam ir pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums un kvalificēta darbaspēka resursi. 
4.9. Pretendentam ir pieredze darbā ar pašvaldībām ne mazāk kā 5 gadi, ir veiktas speciāla 

mērķa revīzijas ( ES finansēti projekti). 

5. Piedāvājuma cena: Piedāvājumā cenām jābūt norādītām latos, atsevišķi norādot cenu bez 
PVN, kopējo summu bez PVN un kopējo izmaksu summu ar PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj 

visas saistītās izmaksas. 

6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

6.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 01.07.2011.g. netiks vērtēti. 

6.2. Iepirkumu komisija: 
6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Instrukcijā pretendentiem norādītajām 

piedāvājumu noformējuma prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie 
piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi 
netiks vērtēti. 

6.2.2. Pārbaudīs pretendentu atbilstību Instrukcijā piegādātājiem noteiktām atlases 
prasībām. Pretendenti, kuri neatbildīs atlases prasībām, tiks izslēgti no turpmākās 

dalības iepirkumā. 
6.2.3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Tehniskām specifikācijām. Pretendenti, kuru 

piedāvājumi neatbildīs tehnisko specifikāciju prasībām, tiks izslēgti no turpmākās 

dalības iepirkumā. 
6.2.4. No visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu 

ar viszemāko cenu.  
6.2.5. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

7. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas: Iepirkuma komisija var 
pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, ja: 

7.1. nav saņemts neviens piedāvājums; 
7.2. nav saņemts neviens uzaicinājumam un tehniskai specifikācijai atbilstošs piedāvājums; 
7.3. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz iepirkumam plānotos budžeta resursu limitus; 

7.4. iepirkuma norisē pieļautas kļūdas vai atkāpes no Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

8. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (piedāvājums ar 

viszemāko cenu) Iepirkuma komisija pieprasīs izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts 
kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Izziņa 
jāiesniedz 10 darbadienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas un to pieņems un atzīs, ja tā 
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izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Piegādātājs tiesīgs izziņu iesniegt 

vienlaicīgi ar piedāvājumu. 

9. Iepirkuma līgumu slēgs uz vienu kalendāro gadu. 

10. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās noslēgt līgumu, iepirkuma izpildes tiesības pāriet pie 

pretendenta, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām un ir ar nākošo 
zemāko cenu. 

11. Apmaksas nosacījumi: Pasūtītājs ar pakalpojuma sniedzēju norēķinās pēc starpposma un 
gala ziņojumu saņemšanas 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

 

Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija 
Pielikums Nr.2 - Piedāvājumu forma 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja : __________________________ 
              Ingūna Barkeviča  
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Pielikums Nr.1 

 

„Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas novada pašvaldībai”  
 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
1. Iepirkumu priekšmets: Revīzijas pakapojumu sniegšana Aglonas novada domei, kuras 

padotībā ir šādas struktūrvienības: 
1. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde;  
2. Aglonas vidusskola;  

3. Priežmalas pamatskola;  
4. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola;  

5. Šķeltovas pamatskola;  
6. Aglonas Sporta skola;  
7. Aglonas bazilikas kora skola; 

8. Aglonas novada centrālā bibliotēka:   
9. Grāveru pagasta bibliotēka;  

10. Kastuļinas pagasta bibliotēka;  
11. Šķeltovas pagasta bibliotēka;  
12. Aglonas Kultūras centrs; 

13. Grāveru Kultūras nams; 
14. Kastuļinas Tautas nams; 
15. Šķeltovas Tautas nams; 

16. Aglonas novada bāriņtiesa;   
17. Grāveru vecmāšu-akušieru punkts;   

18. Priežmalas feldšeru-vecmāšu punkts;  
19. Šķeltovas feldšeru-vecmāšu punkts;  
20. Aglonas novada būvvalde; 

21. Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs; 
22. Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”; 

23. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs. 
 un iestādes:  

1. Aglonas internātvidusskola; 

2. Aglonas novada Sociālais dienests; 
3. Sociālās aprūpes centrs „Aglona”. 

 
2. Pakalpojums veicams:  

2.1. Pakalpojums veicams atbilstoši saskaņotajam revīzijas darba grafikam, ņemot vērā 

sekojošo: 
2.1.1. plānošana līdz starpposma revīzijas uzsākšanai: 

2.1.2. sākuma atlikumu precizēšana un pārbaude; 
2.1.3. starpposma revīzija: 
2.1.4. noslēguma revīzija; 

2.1.5. konsultācijas. 
2.2. Pakalpojuma veikšanas laiks saskaņojams ar pasūtītāju. 

2.3. Pakalpojums tiek sniegts ar pakalpojuma sniedzēja personālu, materiāliem un tehnisko 
aprīkojumu; 

3. Pretendentiem izvirzītās prasības: 
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3.1. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešami vismaz trīs darbinieki ar augstāko izglītību 

ekonomiskas jomā, iesniedzams darbinieku saraksts. 
3.2.  Pretendentam ir pieredze darbā ar pašvaldībām ne mazāk kā 5 gadi, ir veiktas speciāla 

mērķa revīzijas ( ES finansēti projekti), iesniedzams apraksts 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs : __________________________ 
              Ingūna Barkeviča  
 

 
 

 
Pielikums Nr.2  

 

„Revīzijas pakalpojuma sniegšana Aglonas novada pašvaldībai”  
 

 

PIEDĀVĀJUMA FORMA 

1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

2. Kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./fax  

e-pasta adrese  

3. Piedāvājums 

3.1.Mūsu piedāvājums ir: LVL ____________________ (bez PVN)  

3.2. Apliecinām, ka cenā iekļautas visas saistītās izmaksas. 
3.3. Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt 

iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 2011.gada _____.__________________. 

5. Piedāvājums sagatavots un parakstīts: 2011.gada _____.__________________. 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona  

 

Vārds, Uzvārds, Amats  

Paraksts, zīmogs  

Datums  

  


