Iepirkums
projekta LIFE Fit for REACH –
Baltijas pilotpasākumi bīstamo vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un
resursu efektivitāti
(projekts Nr. LIFE14 ENV/LV/000174)

audita veikšanai

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1. Iepirkuma priekšmets
LIFE + projekta „Baltijas pilotpasākumi bīstamo vielu ķīmisko vielu emisiju samazināšanā,
izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti” („Baltic pilot cases on reduction of emission of
hazardous chemicals and resource efficiency”) Nr. LIFE14 ENV/LV/000174 audita veikšana,
atbilstoši Darba uzdevumam un prasībām (skat. Pielikumu Nr.1), identifikācijas Nr. BEF/05/2018.
2. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš
2.1. Darbi tiek uzsākti pēc līguma noslēgšanas, saskaņojot darba izpildes grafiku ar Pasūtītāju un
saskaņā ar darba uzdevumu un prasībām (skat. Pielikumu Nr. 1).
3. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
3.1. Piedāvājumi iesniedzami elektroniski (elektroniskais paraksts, skatīt 4.4.punktu) uz adresi
maija.cabule@bef.lv vai personīgi biedrībā „Baltijas Vides Forums”, Antonijas ielā 3 - 8, Rīgā, LV1010, ieeja no N. Rēriha ielas puses, (lūgums pirms tam zvanīt Maijai Cabulei pa tālr. 67357547
vai 67357555) darba dienās no pl.10:00 – 17:30.
3.2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2018. gada 15. martam plkst.16:00.
3.3. Piedāvājumi, kas saņemti pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām atzīstami
par nederīgiem.
3.4. Atbildīgā kontaktpersona, kas sniedz informāciju par iepirkuma organizatoriskiem un
tehniskiem jautājumiem – Maija Cabule, (tālr.: 67357547, e-pasts: maija.cabule@bef.lv).
4. Piedāvājuma sastāvs, noformēšana un iesniegšana
4.1. Piedāvājums sastāv no aizpildītas Piedāvājuma formas (skat. Pielikumu Nr. 2) un Pieredzes
apliecinājuma (skat. Pielikumu Nr. 3).
4.2. Piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras
jānorāda:
•
pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
•
pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
•
atzīme: Piedāvājums iepirkumam projekta „LIFE Fit for REACH – Baltijas pilotpasākumi
bīstamo vielu ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti”
(projekts Nr. LIFE14 ENV/LV/000174) audita veikšanai. Iepirkuma identifikācijas numurs:
BEF/04/2018.
4.3. Pretendenta aizpildītajai Piedāvājuma formai un pārējiem dokumentiem jābūt caurauklotiem
kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt; dokumentu lapām jābūt secīgi sanumurētām.
Dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

4.4. Pretendents piedāvājumu var iesniegt kā elektronisku dokumentu 1 eksemplārā, kas
jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā
viena datne. Noformējot piedāvājumu kā elektronisku dokumentu, jāievēro normatīvie akti par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
4.5. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
4.6. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (skat. Pielikumu Nr.2),
ņemot vērā Darba uzdevumos un prasībās (skat. Pielikumu Nr.1) izvirzītās prasības.
4.7. Piedāvājumā norādītajā cenā iekļaujamas visas pakalpojuma izmaksas, paredzot, ka
pretendents nodrošina pakalpojumu ar visiem savā rīcībā esošajiem resursiem. Pasūtītāja resursi
pakalpojuma sniegšanai netiek iesaistīti.
4.8. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro bez PVN, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar PVN.
4.9. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendentam jāiesniedz pilnvara,
kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt piedāvājumu.
5. Piedāvājuma derīguma termiņš
5.1.Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš (pretendentam iesniegtais piedāvājums
ir saistošs) ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas.
6. Pretendentam izvirzītās prasības
6.1.Pretendents var būt juridiska persona vai šo personu apvienība.
6.2.Pretendentam:
6.2.1. nav 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;
6.2.2. Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.
6.3. Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs.
6.4. Audita koordinatoram (atbildīgajam auditoram) jāatbilst šādiem kritērijiem:
6.4.1. kvalificēts auditors ar zvērināta revidenta kvalifikāciju, ir reģistrēts kā zvērināts
revidents valsts uzraudzības iestādes publiskā reģistrā ES dalībvalstī, saskaņā ar Eiropas
Parlamenta Direktīvas Nr.2006/43/EK noteiktajiem publiskās uzraudzības principiem;
6.4.2. ar profesionālu pieredzi vismaz 3 (trīs) ES fondu līdzfinansēto projektu auditu vai
revīziju koordinēšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā. Vismaz vienam no projektiem ir jābūt
no LIFE programmas.
6.4.3. ir ļoti labas angļu valodas zināšanas, kuru līmenis ir pietiekams, lai iepazītos ar
iepirkuma priekšmetu saistītajiem ES tiesību aktiem un Eiropas Komisijas dokumentiem, un
koordinētu atzinuma sagatavošanu angļu valodā par revidētiem projekta izdevumiem.
6.5. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus.
7. Piedāvājumu izskatīšana un uzvarētāja izvēle
7.1. Pretendentu atlase notiek, pārbaudot pretendenta atbilstību instrukcijas 6.punktā noteiktajām
prasībām pēc pretendenta iesniegtā Pielikumā Nr.3 un publiskām datu bāzēm. Iepirkuma komisija
atlasa tikai tos pretendentus, kas atbilst visām instrukcijas 6.punktā noteiktajām prasībām. Ja
pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām, pretendenta piedāvājums netiek vērtēts.

7.2. Pēc pretendentu atlases tiek pārbaudīta Piedāvājuma forma un tā atbilstība Darba
uzdevumam un prasībām (pielikums Nr.2). Ja pretendenta Piedāvājums nav sagatavots, ņemot
vērā Darba uzdevumu un prasības, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un netiek vērtēts.
7.3. No piedāvājumiem, kas atbilst Darba uzdevumam un prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar
viszemāko cenu.
7.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus
par iepirkumā izraudzīto pretendentu.
7.5. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā un laikā, netiek vērtēti.
8. Paredzamā līgumcena: 24 800 € bez PVN.
9. Apmaksas kārtība
Etapa Nr.
1.

Izpilde (%)
30% no līguma summas

2.

70% no līguma summas

Apmaksas termiņš
10 darba dienas pēc starpziņojuma saņemšanas,
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un
rēķina saņemšanas
10 darba dienas pēc gala ziņojuma (sertifikāta)
saņemšanas,
pieņemšanas
nodošanas
akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas

10. Pielikumā:
1. Darba uzdevums un prasības – 2 lapas,
2. Piedāvājuma forma – 2 lapas,
3. Pretendenta auditēto ES fondu līdzfinansēto projektu saraksta un pieredzes
apliecinājuma iesniegšanas forma – 2 lapas.
4. Eiropas Komisijas sagatavotā instrukcija audita veikšanai un sertifikāta
sagatavošanai.

