Norādes piegādātājam par rēķinu sagatavošanu uzņēmumam Accenture
Cienītais piegādātāj!
Pateicamies par interesi par pakalpojumu nodrošināšanu vai preču piegādi uzņēmumam Accenture. Šīs norādes
ietver informāciju par:
1.
2.
3.

Jūsu Accenture piegādātāja profila izveidi un uzturēšanu;
rēķinu sagatavošanu uzņēmumam Accenture;
rēķinu iesniegšanu Accenture.

1. Jūsu Accenture piegādātāja profila izveide un uzturēšana
Lūdzu, pārliecinieties, ka Jūsu rekvizīti, kas ir Accenture rīcībā, ir pareizi. Ja Jūsu pasta adresē, pavadzīmju
saņemšanas e-pasta adresē, kontaktinformācijā, bankas informācijā, tālruņa vai faksa numuros ir ieviestas
izmaiņas, lūdzu, nekavējoties ziņojiet Accenture, rakstot uz šādu e-pasta adresi: ESC.Nordics@accenture.com.

2. Jūsu Accenture piegādātāja profila izveide un uzturēšana
Rēķinā iekļaujiet šādu informāciju:













apmaksājamais/-ie rēķins/-i latviešu un angļu valodā (ja iespējams);
piegādātāja vai darbuzņēmēja juridiskais nosaukums un adrese;
kontaktinformācija un Jūsu kontaktpersonas vārds, ar kuru mēs varam sazināties;
piegādātāja rēķina numurs vai piemērojamais atsauces numurs;
rēķina datums;
Accenture kontaktpersonas / pasūtījuma veicēja vārds (vēlams e-pasta veidā), kurš pasūtīja preces un
pakalpojumus (šim darbiniekam būs jāapstiprina preču vai pakalpojumu saņemšana un rēķina atbilstība);
piegādātāja rēķinā ir jānorāda Accenture Pirkuma pasūtījuma numurs, ja preces un/vai pakalpojumi ir
piegādāti saskaņā ar Pirkuma pasūtījumu (kas sākas ar 45XXXXXXXX).
Accenture standarta apmaksas termiņš ir 30 dienas no rēķina saņemšanas brīža. Lūdzu, pārliecinieties, vai
šie apmaksas nosacījumi ir norādīti uz rēķina, ja vien ar Accenture pilnvarotajiem darbiniekiem rakstveidā
nav noslēgta cita vienošanās par apmaksas nosacījumiem;
piegādātāja rēķinā ir jānorāda piegādātāja PVN maksātāja numurs;
piegādātāja rēķinā ir jānorāda Accenture PVN maksātāja numurs (lūdzu skatīt zemāk);
ja Jūs izrakstāt parādzīmi par anulētu rēķinu, lūdzam norādīt atsauci uz atbilstošo rēķinu, par kuru
izrakstīta parādzīme, vai norādīt pilnīgu informāciju par parādzīmes izrakstīšanas iemesliem, lai mēs to
varētu atbilstoši izskatīt;
pareizā Norēķinu daļa – attiecībā uz uzņēmumam Accenture sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām
precēm, ir šāda:
Accenture birojam piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi:
Accenture Latvijas filiāle
Brīvības iela 214,
LV-1039, Rīga
PVN maksātāja numurs: LV40003584748



punktu veidā sagatavots saņemto vai sniegto preču un pakalpojumu apraksts;
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nodokļi (atbilstošā gadījumā);
kopējā summa.

Īpaši norādījumi izrakstot rēķinu ar Pirkuma pasūtījuma numuru
Piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus Accenture, ir svarīgi to darīt tikai saņemot oficiālu Pirkuma
pasūtījumu (PO), ja vien panākta alternatīva vienošanās ar Accenture Iepirkumu speciālistiem. Jūs varat sazināties
ar Accenture iepirkumu speciālistiem nosūtot e-pastu uz sekojošu adresi: procurement.support@accenture.com.
Accenture oficiālais Pirkuma pasūtījums tiks nosūtīts e-pasta paziņojuma formātā ar Accenture iepirkšanas
aplikācijas starpniecību, Ariba Buyer, no sekojošās sūtītāja adreses: eprocurement.mail@accenture.com. Lūdzam,
pārliecinieties, ka Jums ir iespēja saņemt e-pastus no šīs adreses. Šī e-pasta adrese ģenerē tikai automātiskas
vēstules, lūdzam neatbildēt un neizmantot šo e-pasta adresi komunikācijai.
Citi īpašie norādījumi




Ja jūs piegādājāt preces un/vai pakalpojumus Accenture ar vairāk nekā vienu Pirkuma pasūtījumu, lūdzam
izsniegt rēķinu par katru pasūtījumu atsevišķi. Tikai viens Pirkuma pasūtījuma numurs var kalpot kā
pasūtījuma atsauce rēķinā.
Rēķina formātam ir jāatbilst Pirkuma pieprasījuma formātam. Šādi norādījumi būtu jāievēro:
 Katrai pirkuma pozīcijai, kas iekļauta rēķinā ir jāatsaucas uz atbilstošu Pirkuma pasūtījuma
vienību;
 Izrakstot preču piegādes rēķinu, katras pozīcijas kopsummai ir jāsakrīt ar konkrētās preces kopējo
summu;
 Maksai par pakalpojumiem un papildus izdevumiem ir jābūt sadalītiem atsevišķās rindās;
 Vienmēr pārbaudīt Pirkuma pasūtījuma "Piezīmju" sadaļu, gadījumā, ja tā satur papildus
pieprasījuma apstrādes instrukcijas;
 Vienmēr uzrādīt Pirkuma pasūtījuma numuru (kas sākas ar 45XXXXXXXX).
Lūdzam:
 Neizcelt Pirkuma pasūtījuma numuru ar marķieri, jo tas ietekmē rēķina kopijas kvalitāti
skenēšana procesā;
 Nerakstīt Pirkuma pasūtījuma numurus uz rēķina rokrakstā (ja iespējams);
 Neiekļaut Pirkuma pieprasījuma numuru (kas sākas ar PRXXXXXX).

3. RĒĶINU IESNIEGŠANA ACCENTURE
Lūdzam Jūs iesniegt rēķinus 5 dienu laikā pēc rēķina sagatavošanas datuma .
Visi uzņēmumam Accenture sagatavotie rēķini ir jānosūta uz zemāk minēto pasta adresi, nevis jānodod Jūsu
Accenture kontaktpersonai.
Accenture Latvijas filiāle
Recepcija
Brīvības iela 214,
LV-1039, Rīga
Jums ir iespēja nosūtīt elektroniski sagatavotu rēķinu (PDF formātā) uz šādu e-pasta adresi:
AP.Latvia@accenture.com
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Lūdzam nenodot rēķinu oriģinālus Accenture darbiniekam, kurš pasūtīja pakalpojumus vai preces. Ja pēc
kontaktpersonas pieprasījuma Jūs nosūtāt viņam/-i rēķina kopiju, lūdzu, uz rēķina skaidri norādiet, ka tā ir kopija.
Tas palīdzēs novērst dublēšanos mūsu sistēmās un maksājumu aizkavēšanos.

Papildinformācijai vai palīdzībai:
Lai saņemtu informāciju par Jūsu Accenture piegādātāja profilu, rēķinu vai maksājumu apstrādi, lūdzu, sazinieties
ar Accenture, rakstot uz šādu e-pasta adresi ESC.Nordics@accenteure.com. Mūsu Klientu apkalpošanas dienesta
pārstāvji ir pieejami no pirmdienas līdz piektdienai laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:30, lai sniegtu Jums palīdzību pa
tālruni +371 67019 700.
Accenture uzņēmējdarbība neietver nelikumīgas, neētiskas vai krāpnieciskas darbības. Accenture no piegādātājiem
sagaida uzņēmuma ētiskajiem un profesionālajiem standartiem, kas izklāstīti Accenture uzņēmējdarbības ētikas
kodeksā, atbilstošu darbību, ietverot tūlītēju ziņošanu par nelikumīgām, krāpnieciskām vai neētiskām darbībām.
Uzņēmums Accenture ir ieviesis ziņošanas mehānismus un aizliedzis represijas vai cita veida kaitējošu rīcību,
reaģējot uz ziņošanu par minētajām nelikumīgajām darbībām. Accenture uzņēmējdarbības ētikas kodeksa kopija ir
atrodama šādā adresē:
http://www.accenture.com/Global/About_Accenture/Corporate_Governance/CodeProgram.htm

Ar cieņu,

Accenture Recepcijas nodaļa
AP.Latvia@accenture.com
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