
Mārupes novada Dome 
Reģ. Nr.: 90000012827 
Iepirkuma komisijas 

2015. gada 25. jūnija sēdē sagatavotā 

atbilde uz jautājumu par iepirkuma 

„Par tiesībām veikt finanšu revīziju Mārupes novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās un 

sniegt zvērināta revidenta ziņojumu par 2015. un 2016. gadu”, 

identifikācijas Nr. MND 2015/41 (turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Ja atsauksmēs no apliecinājumā 

norādītajiem pasūtītajiem ir minēts gan 

Pretendenta nosaukums, gan atbildīgā 

zvērināta revidenta vārds, uzvārds un 

sertifikāta numurs – ar šādām 

atsauksmēm drīkst pamatot divu 

iepirkuma prasību Nr. 3.1.3.2. un 

3.1.4.4. izpildi? 

Jā, pretendents piedāvājumā var iesniegt 

atsauksmes, kurās ir minēts gan 

pretendenta nosaukums, gan atbildīgā 

zvērināta revidenta vārds, uzvārds un 

Iepirkuma noteikumu 3.1.3.2. un 

3.1.4.4. prasība tiks uzskatīta par izpildītu. 

 

  



2015. gada 26. jūnija sēdē sagatavotā 

atbilde uz jautājumu par iepirkuma 

„Par tiesībām veikt finanšu revīziju Mārupes novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās un 

sniegt zvērināta revidenta ziņojumu par 2015. un 2016. gadu”, 

identifikācijas Nr. MND 2015/41 (turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Ja atsauksmēs no apliecinājumā 

norādītajiem pasūtītajiem ir minēts gan 

Pretendenta nosaukums, gan atbildīgā 

zvērināta revidenta vārds, uzvārds un 

sertifikāta numurs – ar šādām 

atsauksmēm drīkst pamatot divu 

iepirkuma prasību Nr. 3.1.3.2. un 

3.1.4.4. izpildi? 

Jā, pretendents piedāvājumā var iesniegt 

atsauksmes, kurās ir minēts gan 

pretendenta nosaukums, gan atbildīgā 

zvērināta revidenta vārds, uzvārds un 

Iepirkuma noteikumu 3.1.3.2. un 

3.1.4.4. prasība tiks uzskatīta par izpildītu. 

 

  



 

Iepirkuma komisijas 

2015. gada 29. jūnija sēdē sagatavotā 

atbilde uz jautājumu par iepirkuma 

„Par tiesībām veikt finanšu revīziju Mārupes novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās un 

sniegt zvērināta revidenta ziņojumu par 2015. un 2016. gadu”, 

identifikācijas Nr. MND 2015/41 (turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Lūgums nosūtīt linku, vai informāciju, 

kur var atrast Mārupes pašvaldības 

bilances (tieši bilances- cik liels ir aktīvu 

apjoms - pamatlīdzekļi, aizņēmumi utt) 

datus uz 31.12.2014. 

Skat. pievienoto informāciju mājas lapā ar 

nosaukumu “Gada pārskats”. 

 


