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Pielikums Nr.1 Iepirkumam “Revīzijas pakalpojumu sniegšana  

biedrībai “Sabiedrība par atklātību – Delna””, Nr. 2019-11-28 

 

 

Pretendenta piedāvājums iepirkumam „Revīzijas pakalpojumu sniegšana 

biedrībai “Sabiedrība par atklātību – Delna”” 

 
 

   
Vieta  Datums 

 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Tālrunis:    

E-pasta adrese:  

Interneta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:    

E-pasta adrese:  
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1.1. DARBA UZDEVUMS 

1. Veikt biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” Gada pārskata revīziju atbilstoši 

Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai. 

2. Veikt projekta “Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU 

Funds, Phase II” izdevumu revīziju atbilstoši vadlīnijām angļu valodā (Pielikums 

Nr.2) līdz sekojošā gada 20. janvārim. 

3. Veikt projektu izdevumu revīziju atbilstoši finansētāja noteiktajām vadlīnijām un 

Latvijas Republikas likumdošanai. 

 

1.2.  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Apraksts Vienību 

skaits 

(stundas) 

Cena par 

vienu vienību 

(EUR) 

Summa (EUR) 

1. Revīzijas pakalpojumi 

biedrības Gada 

pārskatam 

   

2. Revīzijas pakalpojumi 

projektam ar kopējo 

izlietoto budžetu zem 

70 000 EUR 

   

3. Revīzijas pakalpojumi 

projektam ar kopējo 

izlietoto budžetu 70 001 

– 140 000 EUR 

   

4. Revīzijas pakalpojumi 

projektam ar kopējo 

izlietoto budžetu virs 

140 000 EUR 

   

 
Ar šo mēs apliecinām savu dalību augstāk norādītajā iepirkumā. Apstiprinām, ka esam 

iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie 

ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ____ (_________________) darbdienas no 

noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, un tas var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms 

tā derīguma termiņa izbeigšanās. 

Ar šo apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu)  slēgt līgumu un veikt 2019. gada 

un turpmāko gadu Gada pārskata revīziju un sagatavot revidenta ziņojumu, slēgt līgumu un 

nodrošināt projekta “Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds, 

Phase II”  izdevumu revīzijas pakalpojumus projekta ietvaros, nepieciešamības gadījumā slēgt 

līgumu un veikt citu projektu izdevumu revīziju. 

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 

 

Vārds, uzvārds:  

Amata nosaukums:  

Paraksts:  

Datums:  

 


