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KONKURSA NOLIKUMS 

Par finanšu risku pārvaldības sistēmas izmantošanu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/37 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss 

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS 

4.1. Finanšu risku pārvaldības sistēmas (tālāk tekstā – sistēma) izmantošanas 

pakalpojuma sniegšana Latvijas Bankai saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – 

nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām. 

4.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 72268000-1 "Programmatūras 

piegādes pakalpojumi". 

5. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

5.1. Līguma izpildes laiks: 

5.1.1. sistēmas izmantošanas uzsākšanu nodrošina, sākot no 2018. gada 1. marta; 

5.1.2. sistēmas izmantošanas pakalpojumu nodrošina 5 (piecus) gadus no sistēmas 

izmantošanas uzsākšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības, sākot no dienas, kad aprit  

2 (divi) gadi no sistēmas izmantošanas uzsākšanas dienas, jebkurā laikā pārtraukt 

līgumu, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot izpildītājam. 

5.2. Pasūtītāja (sistēmas lietotāju) atrašanās adrese – Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra 

ielā 2A, Rīgā, Latvijā. 



2 

 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, 

LAIKS UN KĀRTĪBA 

6.1. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šā nolikuma prasībām, latviešu vai 

angļu valodā, cauršuj (caurauklo) un paraksta. 

6.2. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu 

(saņemšanas termiņš Latvijas Bankā – 2017. gada 6. jūnijs plkst. 10.00) vai iesniedz 

Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbdienās no 

plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 

16.15) līdz 2017. gada 6. jūnija plkst. 10.00, parakstoties piedāvājuma reģistrācijas 

lapā. Tālrunis uzziņām 67022300, e-pasta adrese: konkursi@bank.lv. 

6.3. Uz aploksnes norāda: 

6.3.1. adresātu un pasūtītāja adresi – "Latvijas Bankas iepirkuma komisija, 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīga, LV-1050, Latvija"; 

6.3.2. konkursam "Par finanšu risku pārvaldības sistēmas izmantošanu", iepirkums 

LB/2017/37; 

6.3.3. pretendenta nosaukumu un adresi. 

6.4. Piedāvājumu atvēršana notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas 

apspriežu telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par 

to iepriekš informējot pasūtītāja kontaktpersonu – Tirgus operāciju pārvaldes vadītāja 

vietnieci D. Bruneri (tālr. 67022263, e-pasta adrese: Daira.Brunere@bank.lv). 

6.6. Piedāvājumus, ko iesniedz (iesūta) pēc noteiktā termiņa vai kas nav noformēti vai 

sagatavoti atbilstoši nolikuma 6.2. vai 6.3. punkta prasībām, vai nav sagatavoti latviešu 

vai angļu valodā, nepieņem un atdod vai nosūta tā iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA 

7.1. Pretendents iesniedz: 

7.1.1. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendenta reģistrācijas 

apliecības kopiju; 

7.1.2. finanšu risku pārvaldības sistēmas izstrādātājfirmas apliecinājumu, ka 

pretendents ir tiesīgs sniegt sistēmas izmantošanas pakalpojumu Latvijas Republikā; 

7.1.3. tehnisko piedāvājumu, t.sk. piedāvātās sistēmas lietošanas ceļvedi un sistēmas 

iespēju demonstrācijas materiālus, ar tādu detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs varētu 

pārliecināties par sistēmas atbilstību tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1. pielikums); 

7.1.4. nolikuma 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu 

pretendenta piedāvājumu; 

7.1.5. līguma projektu, kura nosacījumi atbilst nolikumam, t.sk. nolikuma 5.1. punkta 

un 1. pielikuma 6. punkta nosacījumiem; 

7.1.6. ja pretendents ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procentu) no kopējās līguma vērtības 

vai lielāka (tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un attiecīgais apakšuzņēmējs nav reģistrēts 

Latvijas Republikā, apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju; 

7.1.7. ja pretendents, tā piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām 
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pretendents balstās (tālāk tekstā – saistītā persona), nav reģistrēta Latvijas Republikā, 

pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu, tā apakšuzņēmēju vai saistīto 

personu nav attiecināms neviens no nolikuma 8.2.2.-8.2.5. punktā noteiktajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem un uz personu, kura ir pretendenta vai tā biedra (ja 

pretendents ir personālsabiedrība) valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona 

vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli (tālāk tekstā – pretendenta amatpersona), nav attiecināmi nolikuma 

8.2.2. punktā noteiktie gadījumi; 

7.1.8. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, nodokļu administrācijas iestādē 

pretendenta reģistrācijas valstī iesniegtos jaunākos finanšu pārskatus (t.sk. bilance, 

peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu 

pārskats un pielikumi) un attiecīgo revidentu ziņojumu, ja tāds ir;  

7.1.9. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos 

par personu apvienības izveidošanu. 

7.2. Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu 

kvalifikācijas prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu kā sākotnējo 

pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. To 

iesniedz papīra formātā, arī par katru saistīto personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un 

par katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās attiecīgā līguma vērtības, bet ja pretendents 

ir personu apvienība vai personālsabiedrība – par katru tās dalībnieku vai biedru. 

Eiropas vienotā iepirkumu procedūras dokumenta veidlapa pieejama tīmekļa vietnē 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#. Šajā nolikuma 

punktā noteiktajā gadījumā pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz tie 

nolikuma 7.1. punktā norādītie dokumenti, kuri nepieciešami kvalifikācijas prasību un 

izslēgšanas nosacījumu atbilstības pārbaudei. 

7.3. Ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta 

kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, 

pretendents piedāvājumā papildus iekļauj šādus dokumentus: 

7.3.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

7.3.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas 

atbilstību no nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām; 

7.3.3. saistītās personas apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš savas atbilstības no nolikuma 

8.2.10. punkta izrietošās pretendenta kvalifikācijas prasības apliecināšanai balstās uz 

saistītās personas iespējām, tad saistītā persona apņemas kopā ar pretendentu solidāri 

atbildēt par iepirkuma līguma saistību izpildi;  

7.3.4. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas 

reģistrācijas apliecības kopiju. 

7.4. Ja pretendents, tā apakšuzņēmējs vai saistītā persona nav reģistrēta  

Latvijas Republikā, Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir 

tiesīga pieprasīt pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un 

izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetenta institūcija, kas 

apliecina, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, tā norādīto saistīto personu, 

apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

nav attiecināmi nolikuma 8.2.2.-8.2.6. punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas 

gadījumi un uz pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) 

amatpersonu nav attiecināmi nolikuma 8.2.2. punktā noteiktie gadījumi. 

7.5. Nolikuma 7.1.7. punktā minētajai izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) 

mēnešus pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās 

derīguma termiņu. 

7.6. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma 

variantu iesniegšana nav atļauta.   

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU 

VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE 

8.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic 

slēgtās sēdēs, vērtējot katra pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu atsevišķi saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem. 

8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos 

gadījumos: 

8.2.1. pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8.2.2. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli,  ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta 

par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos; 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar 

ietekmi; 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 

e) cilvēku tirdzniecība; 

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas (izņemot Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 1. punktā un 43. panta piektajā daļā noteiktos 

gadījumus); 

8.2.3. pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās 

darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, b) 

personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 
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darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot Publisko 

iepirkumu likuma 42.  panta trešās daļas 1. un 2. punktā, kā arī 43. panta piektajā daļā 

noteiktos gadījumus); 

8.2.4. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences 

tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, 

kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas 

sodu samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 2. punktā 

un 43.  panta piektajā daļā noteiktos gadījumus); 

8.2.5. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta 

saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts (pasūtītājs Publisko iepirkumu 

likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajā gadījumā var lemt par pretendenta 

neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu); 

8.2.6. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 

vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 

pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

8.2.7. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai 

darbinieks), Komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu  

Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts 

kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar 

pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem (pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 

43. panta piektajā daļā noteiktajā gadījumā var lemt par pretendenta neizslēgšanu no 

iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu); 

8.2.8. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja 

tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar 

novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai 

ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo 

konkurenci (pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajā 

gadījumā var lemt par pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo 

punktu); 

8.2.9. uz pretendenta norādīto saistīto personu, apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināms kāds no nolikuma  

8.2.2.-8.2.8. punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.2.10. pretendenta pašu kapitāls jaunākajos nodokļu administrācijas iestādē 

pretendenta reģistrācijas valstī iesniegtajos finanšu pārskatos ir negatīvs; 

8.2.11. pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasīto nolikuma 7.4. punktā minēto 

izziņu nolikumā noteiktajā termiņā;  

8.2.12. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju; 

8.2.13. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 
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8.3. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad:  

8.3.1. prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.2.-8.2.8. punkta, ir jāatbilst visiem 

personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

8.3.2. pretendentu kvalifikācijas prasībai, kura izriet no nolikuma 8.2.10. punkta, ir 

jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības 

biedram);  

8.3.3. visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) ir 

jāuzņemas solidāra atbildība par līguma saistību izpildi. 

8.4. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības konkursā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu, ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām vai pretendents neizpilda nolikuma 8.7. punkta prasības. 

8.5. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura 

kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura 

piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.  

8.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar visaugstāko 

vērtējumā saņemto punktu summu, kura veidojas no šādiem nosacījumiem un 

kritērijiem: 

8.6.1. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai tiek vērtēti un savstarpēji 

salīdzināti tikai to pretendentu piedāvājumi, kuru kvalifikācija un piedāvājumi atbilst 

visām nolikumā noteiktajām prasībām;  

8.6.2. maksimālais iespējamais punktu skaits – 100 (viens simts); 

8.6.3. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai izmanto šādus vērtēšanas 

kritērijus ar šādu maksimāli iegūstamo punktu skaitu: 

Nr. 

p.k. 

Vērtēšanas kritēriji, to apakškritēriji un to piemērošanas 

kārtība 

Maksimālais 

punktu skaits  

1. Piedāvātā līgumcena 

 

1.1. Piedāvājums, kura līgumcena saskaņā ar pretendenta 

finanšu piedāvājumu (nolikuma 2. pielikuma 2. tabula) ir 

viszemākā, saņem 40 (četrdesmit) punktus. 

1.2. Piedāvājums, kura līgumcena saskaņā ar pretendenta 

finanšu piedāvājumu (nolikuma 2. pielikuma 2. tabula) ir 

augstāka par viszemāko piedāvāto līgumcenu, saņem punktu 

skaitu, ko aprēķina ar šādu formulu: 

 

           viszemākā līgumcena 

punktu skaits = ------------------------------ x 40 (četrdesmit) 

                        attiecīgā piedāvājuma līgumcena 

40 

2. Kvalitātes kritēriji  

2.1. Sistēmas lietošanas un datu vizualizācijas ērtums 

 

Piedāvājums, kurš, salīdzinājumā ar citu pretendentu 

piedāvājumiem, piedāvā lietošanai visērtāko sistēmu un datu 

vizualizāciju, saņem attiecīgajā apakškritērijā (sk. šīs tabulas 

2.1.1.-2.1.4. punktā minētos apakškritērijus) maksimālo 

 



7 

 

Nr. 

p.k. 

Vērtēšanas kritēriji, to apakškritēriji un to piemērošanas 

kārtība 

Maksimālais 

punktu skaits  

punktu skaitu. Pārējo pretendentu piedāvājumi saņem 

punktus atbilstoši to relatīvajam novērtējumam attiecībā pret 

piedāvājumu, kurš attiecīgajā apakškritērijā piedāvājis 

lietošanai visērtāko sistēmu un datu vizualizāciju. Izvērtējot 

sistēmas lietošanas un datu vizualizācijas ērtumu, 

galvenokārt tiks ņemts vērā ieguldījumu struktūras, riska, 

ienesīguma analīzes materiāla sagatavošanai nepieciešamais 

laiks, materiāla saturs un pārskatāmība, kā arī nepieciešamais 

priekšzināšanu apjoms. 

2.1.1. Uzskatāmi lietojams grafiskais interfeiss 7 

2.1.2. Skaidri nodefinētās funkcijas un komandas (informācijas 

iegūšanai nav nepieciešams pārvaldīt sarežģītas komandas un 

saīsinājumus) 

7 

2.1.3. Sniedz iespēju ikdienas sistēmas uzturēšanā neiesaistītajam 

vadošajam darbiniekam (C-level executive) ātrā un ērtā veidā 

izveidot standartizētos pārskatus un pārliecināties par 

portfeļu stāvokli un riskiem 

7 

2.1.4. Dod iespēju intuitīvi saprotamā veidā atrast informāciju, kas 

nepieciešama nestandartizēto pārskatu veidošanai un portfeļu 

analīzei 

7 

2.1.5. Savienojamība ar programmām Matlab vai R. 

 

Piedāvājums, kurš piedāvā savienojamību ar programmām 

Matlab vai R, saņem 2 (divus) punktus. Piedāvājums, kurš to 

nepiedāvā, punktus nesaņem.   

2 

2.2. Portfeļu scenāriju analīzes funkcionalitāte 
 

Piedāvājums, kurš, salīdzinājumā ar citu pretendentu 

piedāvājumiem, piedāvā visplašāko portfeļu scenāriju 

analīzes funkcionalitāti un to iespējams lietot bez 

paplašinātām tehniskām zināšanām, saņem šajā vērtēšanas 

kritērijā maksimālo punktu skaitu. Pārējo pretendentu 

piedāvājumi saņem punktus atbilstoši to relatīvajam 

novērtējumam attiecībā pret piedāvājumu, kurš šajā 

vērtēšanas kritērijā saņēmis maksimālo punktu skaitu. 

10 

2.3. Statisko datu pieejamību vērtspapīriem 

 

Piedāvājums, kurš, salīdzinājumā ar citu pretendentu 

piedāvājumiem, piedāvā vislabāko un visplašāko statisko 

datu pieejamību vērtspapīriem ārpus nolikuma 

1. pielikuma 2.6.1. punktā minētajiem indeksiem, saņem šajā 

vērtēšanas kritērijā maksimālo punktu skaitu. Pārējo 

pretendentu piedāvājumi saņem punktus atbilstoši to 

relatīvajam novērtējumam attiecībā pret piedāvājumu, kurš 

šajā vērtēšanas kritērijā saņēmis maksimālo punktu skaitu. 

8 

2.4. Tiešu peļņas, riska un ieguldījumu sadalījuma laikrindu 

pieejamība un to vizualizācija 

6 
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Nr. 

p.k. 

Vērtēšanas kritēriji, to apakškritēriji un to piemērošanas 

kārtība 

Maksimālais 

punktu skaits  

 

Piedāvājums, kurš piedāvā tiešu peļņas, riska un ieguldījumu 

sadalījuma laikrindu pieejamību un to vizualizāciju sistēmā, 

saņem 6 (sešus) punktus. Piedāvājums, kurš to nepiedāvā, 

punktus nesaņem.   

2.5. Finanšu instrumentu īso un garo pozīciju transakciju uzskaite 

ar vienādu transakciju veidu 

 

Piedāvājums, kurš  piedāvā finanšu instrumentu īso un garo 

pozīciju transakciju uzskaiti ar vienādu transakciju veidu 

(piemēram, pirkšana/pārdošana; pārdošana/pirkšana), saņem 

4 (četrus) punktus.  Piedāvājums, kurš  to nepiedāvā, punktus 

nesaņem. 

4 

2.6.  Riska modelī izmantoto pieņēmumu un modeļu 

caurskatāmība 

 

Piedāvājums, kurš, salīdzinājumā ar citu pretendentu 

piedāvājumiem, piedāvā riska modelī izmantoto pieņēmumu 

un modeļu vislabāko caurskatāmību (t. sk. izmantotie faktori, 

to vērtības, faktoru kovariances matricas, modeļa 

matemātiskā apraksta pieejamība) saņem šajā vērtēšanas 

kritērijā maksimālo punktu skaitu. Pārējo pretendentu 

piedāvājumi saņem punktus atbilstoši to relatīvajam 

novērtējumam attiecībā pret piedāvājumu, kurš šajā 

vērtēšanas kritērijā saņēmis maksimālo punktu skaitu. 

2 

8.6.4. ja Komisijas locekļa vērtējumā divi vai vairāki piedāvājumi kādā no vērtēšanas 

kritērijiem vai to apakškritērijiem, kuros paredzēta piedāvājumu savstarpēja 

salīdzināšana, ir atzīstami par līdzvērtīgiem, tad attiecīgajiem piedāvājumiem 

piešķirams vienāds punktu skaits; 

8.6.5. Komisijas locekļu individuālie piedāvājumu vērtējumi vērtēšanas kritērijos 

Nr. 2.1.1.-2.1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. (sk. nolikuma 8.6.3. punkta tabulu) tiek 

apkopoti un katram piedāvājumam katrā no minētajiem vērtēšanas kritērijiem tiek 

aprēķināts vidējais Komisijas locekļu piešķirto punktu skaits; 

8.6.6. piedāvājuma novērtējums punktos visos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

noteikšanas aprēķinos tiks apaļots līdz 2 (divām) decimāldaļas vietām aiz veselā skaitļa. 

8.7. Pretendentam pēc Komisijas uzaicinājuma ar to saskaņotā laikā un kārtībā 

jānodrošina sistēmas funkcionalitātes demonstrējums uz vietas pie pasūtītāja vai 

attālināti, lai piedāvājumi varētu tikt novērtēti saskaņā ar nolikuma Kļūda! Nav atrasts 

atsauces avots.3. punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.  

8.8. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 8.6. punktā noteiktajam piedāvājumu 

izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad 

līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvājums paredz 

mazāku kopējo maksu par sistēmas pielāgošanu un izmantošanu (nolikuma  

2. pielikuma 2. tabulas 1. un 2. pozīcijas summa). 
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8.9. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, 

Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais pretendents atsakās slēgt līgumu, un lemt 

par līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst 

nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski 

izdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

9.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

9.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

9.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams pretendentu atlasei, kā arī pretendentu piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai.  

9.5. Ja Komisijas ieskatā tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par sistēmas atbilstību 

nolikuma 1. pielikumā noteiktajām sistēmas funkcionalitātes prasībām, pretendents pēc 

Komisijas pieprasījuma iesniedz Komisijai sistēmas pārskatu, kas sagatavots, 

pamatojoties uz pasūtītāja iesniegtajiem portfeļa pozīciju/transakciju datiem vai 

pasūtītāja portfeļiem līdzīgiem datiem. Pasūtītāja portfeļa pozīciju/transakciju datus 

pasūtītājs izsniedz pretendentam tikai pēc tam, kad starp pusēm noslēgta rakstiska 

konfidencialitātes vienošanās. 

9.6. 3 (triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot visiem pretendentiem 

par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

9.7. Pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par 

nolikumu. 

9.8. Ja Komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, atverot piedāvājumu, konstatē, ka 

tas nav noformēts atbilstoši prasībām – nav cauršūts (caurauklots) –, Komisijai ir 

tiesības saņemtos piedāvājuma dokumentus nekavējoties cauršūt (caurauklot), visiem 

Komisijas locekļiem par to parakstoties. 

9.9. Komisija ir tiesīga prasīt, lai pretendents – personu apvienība, attiecībā, uz kuru 

pieņemts lēmums slēgt līgumu, – pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam (piemēram, pilnsabiedrībai), noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši 

Civillikuma 2241.–2280. pantam, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības 

sadalījumu, vai uzņemas solidāru atbildību par iepirkuma līguma saistību izpildi, 

parakstot ar attiecīgiem noteikumiem papildinātu līguma projektu, ja Komisijas ieskatā 

tas būs nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

9.10. Ja ar pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz saistītās personas 

iespējām, lai pierādītu atbilstību no nolikuma 8.2.10. punkta izrietošajai pretendentu 

kvalifikācijas prasībai, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad saistītajai personai būs 

kopā ar pretendentu jāuzņemas solidāra atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi. 
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10. PRETENDENTA TIESĪBAS 

10.1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 

atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

10.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

10.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 6 (sešas) kalendārās 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta 

adrese: konkursi@bank.lv; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV 1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas 

numuru un iepirkuma procedūras nosaukumu. 

10.4. Pretendentam vai tā pilnvarotam pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmē, par to iepriekš informējot nolikuma 6.5. punktā minēto pasūtītāja 

kontaktpersonu. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60. panta desmitajai daļai šīs iepirkuma 

procedūras rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs) un to pamatojuma, 

teksts tiks publicēts Latvijas Bankas interneta vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no 

piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda 

savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija. 

11.2. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

11.2.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 

11.2.2. ir sapratis un pieņēmis nolikumu, un ka tas nenostāda pretendentu neizdevīgā 

stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

11.3. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

11.4. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

11.5. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja 

sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.6. Nolikums sagatavots uz 18 (astoņpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 

5 (piecām) lapām un 2. pielikums uz 3 (trīs) lapām. 

*     *     * 
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1. pielikums 

2017. gada 19. aprīļa 

konkursa LB/2017/37 nolikumam  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS: 

1.1. Sistēmas dati glabājas pie pretendenta. 

1.2. Pretendents nodrošina šādu prasību izpildi: 

1.2.1. pasūtītāja datu izvietošanu speciālā datu centrā, kuram nodrošināta fiziskā un 

loģiskā aizsardzība pret nesankcionētu piekļūšanu un citu pretendenta klientu piekļuvi 

pasūtītāja datiem, aizsardzība ar ugunsmūra, datoruzbrukumu noteikšanas un 

novēršanas un pretvīrusu sistēmu. Minētajam datu centram atbilstoša klimata kontrole, 

ugunsdrošība u.tml.; 

1.2.2. pretendenta datu centram jābūt aprīkotam ar vismaz diviem savstarpēji 

nesaistītiem interneta pieslēgumiem, no kuriem katrs ir ar pietiekamu jaudu, lai 

nodrošinātu pietiekamu sistēmas ātrdarbību; 

1.2.3. datu rezerves kopēšanu un sistēmas pieejamības atjaunošanu ne ilgāk kā divu 

stundu laikā no sistēmas nepieejamības konstatēšanas brīža, vienlaikus nodrošinot 

kopējo pieejamību vidēji mēnesī vismaz 99.5% apmērā; 

1.2.4. ātru un drošu informācijas apmaiņu failu veidā starp pasūtītāju un pretendentu, 

izmantojot internetu; 

1.2.5. ātru un drošu pasūtītāja lietotāju pieeju sistēmai caur internetu tiešsaistes režīmā; 

1.2.6. sakaru kanālam gan datu apmaiņai failu veidā, gan piekļuvei sistēmai jābūt 

šifrētam. 

1.3. Sistēmas klienta komponentes darbojas Microsoft Windows 10 operētājsistēmā. 

1.4. Sistēmas cenā ir ietvertas visas tās darbībai nepieciešamās papildu komponentes, 

izņemot pasūtītāja datu apstrādei nepieciešamās trešo pušu datu piegādātāju licences. 

1.5. Sistēma nodrošina datu eksporta iespējas uz Microsoft Excel. 

1.6. Sistēmas licence nepieciešama 11 (vienpadsmit) pasūtītāja lietotājiem, t.sk. 

1 (vienam) datu un tehnisko risinājumu atbalsta lietotājam. Līguma darbības laikā 

sistēmai jāspēj nodrošināt vismaz 15 (piecpadsmit) lietotāju pieslēguma iespējas. 

1.7. Pretendenta piedāvātajai sistēmai jābūt vismaz 50 aktīviem klientiem – aktīvu 

pārvaldītājiem.  

2. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS 

2.1. Sistēma nodrošina šādu finanšu instrumentu uzskaiti, novērtēšanu un analīzi: 

2.1.1. skaidrās naudas atlikums norēķinu kontā sadalījumā pa transakcijām; 

2.1.2. termiņnoguldījumi; 

2.1.3. īstermiņa parādzīmes; 

2.1.4. vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu un vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu 

līgumi; 

2.1.5. noguldījuma sertifikāti; 
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2.1.6. komerciālie vērtspapīri; 

2.1.7. naudas tirgus fondi; 

2.1.8. fiksēta kupona parādzīmes un obligācijas; 

2.1.9. diskonta parādzīmes; 

2.1.10. mainīga kupona parādzīmes; 

2.1.11. MBS (mortgage backed securities), t.sk. komerciālie MBS (CMBS), 

strukturētās hipotekārās ķīlu zīmes (CMO), procentu maksājumu vērtspapīri (Interest 

Only STRIPS), pamatsummas maksājumu vērtspapīri (Principal Only STRIPS), 

apgrieztu procentu maksājumu vērtspapīri (Inverse Interest Only STRIPS) un apgriezti 

mainīgās procentu likmes parādzīmes (Inverse Floating Rate Notes); 

2.1.12. ABS (asset backed securities), t.sk. CLO; 

2.1.13. ar aktīviem nodrošinātas obligācijas (covered bonds); 

2.1.14. atsaucami vērtspapīri; 

2.1.15. indeksiem, t.sk. inflācijai, piesaistīti vērtspapīri; 

2.1.16. biržā tirgoti un biržā netirgoti vērtspapīru fondi; 

2.1.17. biržā tirgotie procentu likmju un valūtas nākotnes līgumi; 

2.1.18. biržā netirgotie procentu likmju nākotnes līgumi; 

2.1.19. biržā tirgotās un biržā netirgotās iespējas; 

2.1.20. mijmaiņas līgumi; 

2.1.21. inflācijai piesaistīti atvasinātie finanšu instrumenti; 

2.1.22. biržā netirgotie valūtas maiņas nākotnes līgumi; 

2.1.23. valūtas maiņas tagadnes līgumi; 

2.1.24. akcijas; 

2.1.25. akciju indeksi (MSCI World). 

2.2. Sistēma nodrošina ieguldījuma portfeļu izveidi un sekojošas ar tiem saistītas 

analīzes iespējas: 

2.2.1. finanšu instrumentu izvietošana pa ieguldījumu portfeļiem; 

2.2.2. finanšu instrumentu grupēšana pēc ieguldījumu portfeļiem, aktīvu klasēm, riska 

parametriem, valūtām, reģioniem u.tml.; 

2.2.3. ieguldījumu portfeļu riska un peļņas analīze; 

2.2.4. daudzvalūtu neitrālā portfeļa (benchmark) izveide no vairākiem indeksiem un tā 

uzturēšana lietotāja noteiktā valūtā; 

2.2.5. ikdienas portfeļu vērtības noteikšana pēc tirgus dienas un tirgus cenu principa; 

2.2.6. portfeļa optimizācija; 

2.2.7. what-if analīze; 

2.2.8. portfeļu scenāriju analīze; 

2.2.9. MBS vērtspapīru analīzes iespējas, kas ietver vērtspapīru priekšapmaksas 

modelēšanu. 

2.3. Sistēma nodrošina šādas finanšu risku analīzes metodes ar detalizāciju finanšu 

instrumentu līmenī: 

2.3.1. riska sadalīšana faktoros; 

2.3.2. parametriskā VAR (value-at-risk) un ES (expected-shortfall) vai līdzvērtīga 

metode; 

2.3.3. relatīvā VAR un ES vai līdzvērtīga metode (attiecībā pret neitrālo portfeli 

(benchmark)); 

2.3.4. ieguldījumu portfeļa sekošanas novirzes (tracking error) metode; 

2.3.5. ieguldījuma portfeļa absolūtās standarta izkliedes, relatīvās standarta izkliedes 

un sekošanas novirzes sadalīšana pēc riska faktoriem. 
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2.4. Sistēma nodrošina vērtspapīru analīzi pēc to kredīta reitingiem, izmantojot vismaz 

divus no šādiem kredīta reitingiem: 

2.4.1. Standard & Poor's; 

2.4.2. Moody's Investors Service; 

2.4.3. Fitch Ratings; 

2.4.4. DBRS. 

2.5. Sistēma nodrošina ar finanšu risku analīzes metodēm integrētu ieguldījumu 

portfeļu peļņas analīzi: 

2.5.1. ieguldījuma portfeļu peļņas sadale, izmantojot riska faktorus (detalizācija finanšu 

instrumenta līmenī ar skatīšanās režīmā pieejamiem riska faktoru datiem un to 

kovariances matricām); 

2.5.2. peļņas novērtēšanas metodēm ir jāatbalsta tirgus dienas un tirgus vērtības 

principi, novērtēšanas biežums – katru dienu; 

2.5.3. peļņas analīze attiecībā pret lietotāja izveidotiem neitrāliem portfeļiem 

(benchmark). 

2.6. Sistēma nodrošina šādu datu piegādi un uzturēšanu: 

2.6.1. Citigroup veidotu fiksēta ienākuma vērtspapīru indeksu sastāva un novērtējuma 

datu piegādi un uzturēšanu; 

2.6.2. statiskie dati par pasaulē tirgotajiem fiksēta ienākuma vērtspapīriem, kas ir 

iekļauti Citigroup indeksos; 

2.6.3. statiskie dati par pasaules biržās tirgotajiem atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem (futures un opcijas); 

2.6.4. finanšu instrumentu iepriekšējās darba dienas slēguma cenas ar iespēju tās 

aizstāt; 

2.6.5. Citigroup indeksos iekļauto valstu valdības un korporatīvo vērtspapīru procentu 

likmju līknes; 

2.6.6. iepriekšējās darba dienas slēguma valūtu kursus; 

2.6.7. vērtspapīru, kuriem vēl nav pienācis izdošanas datums, uzturēšana sistēmā; 

2.6.8. finanšu instrumentu datu aktualizācija katru dienu – kuponu likmes, faktori, 

norēķinu perioda izmaiņas, kredītreitingu izmaiņas u.tml. 

2.7. Jānodrošina automatizēta ieguldījumu portfeļu transakciju augšupielāde no 

pasūtītāja sistēmas pretendenta sistēmā katras darbadienas beigās līdz nākošās darba 

dienas sākumam pasūtītāja laika zonā, pamatojoties uz datiem, kurus pasūtītājs nosūtījis 

pretendenta sistēmai, un, pamatojoties uz transakcijām, jānodrošina attiecīgs portfeļa 

visu pozīciju pārrēķins līdz nākošās darba dienas sākumam pasūtītāja laika zonā. 

2.8. Jānodrošina peļņas, riska un citu datu automātiska saglabāšana pasūtītāja norādītā 

vietā. 

3. DROŠĪBAS PRASĪBAS 

3.1. Piekļuve sistēmai ir tikai attiecīgi pilnvarotiem lietotājiem tiem piešķirto pieejas 

tiesību apmērā. 

4. DOKUMENTĀCIJAS PRASĪBAS 

4.1. Sistēmai ir dokumentācija, ko pretendents nodod pasūtītāja rīcībā. Šī 

dokumentācija ietver: 
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4.1.1. sistēmas lietošanas ceļvedi; 

4.1.2. citu informāciju, kas nepieciešama sistēmas lietošanai. 

4.2. Visa dokumentācija ir latviešu vai angļu valodā. 

4.3. Visa dokumentācija tiek iesniegta elektroniskā veidā un ir lasāma Microsoft Word 

(.doc vai .docx), Adobe Acrobat (.pdf) vai hiperteksta (.htm, .html) formātā. 

5. SISTĒMAS IEVIEŠANAS UN KVALITĀTES UZTURĒŠANAS 

PAKALPOJUMA PRASĪBAS 

5.1. Pakalpojumā ietverta sistēmas kļūdu labojumu, uzlabojumu, jauninājumu un 

jaunāko versiju nodrošināšana un uzstādīšana bez papildu samaksas. 

5.2. Pakalpojumā ietverta konsultāciju sniegšana sistēmas lietošanā bez papildu 

samaksas. 

5.3. Pretendents nodrošina palīdzības sniegšanu pasūtītājam pa tālruni vai elektroniski 

pasūtītāja darbadienas laikā un sniedz atbildes par turpmāko problēmas risinājumu 

24 stundu laikā. 

5.4. Jaunas sistēmas programmatūras versijas izstrādes gadījumā tiek nodrošināta datu 

saderība no iepriekšējās programmatūras versijas uz jauno. 

5.5. Uzturēšanas pakalpojums ir latviešu vai angļu valodā. 

6. PAPILDU NOTEIKUMI 

6.1. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktās cenas līguma izpildes laikā nav 

maināmas. Līguma izpildes laikā nevar tikt piemērota jebkāda nolikuma 2. pielikumā 

neparedzēta atsevišķa samaksa par šā iepirkuma priekšmetā paredzētajiem 

pakalpojumiem. 

6.2. Pieeja atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām pielāgotai sistēmai jānodrošina, 

sākot no 2017. gada 18. decembra.  

6.3. Pēc pieejas saņemšanas sistēmai Latvijas Banka (tālāk tekstā – Pasūtītājs) līdz  

2018. gada 1. februārim pārbauda sistēmas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

sistēmu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē sistēmas trūkumus, uzdod līguma izpildītājam 

(tālāk tekstā – Izpildītājs; Pasūtītājs un Izpildītājs tālāk tekstā abi kopā – Puses; katrs 

atsevišķi tālāk tekstā arī – Puse) tos novērst līdz 2018. gada 28. februārim. Ja tas netiek 

izdarīts, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt sistēmu. Sistēmas 

trūkumus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. 

6.4. Sistēmas izmantošanas uzsākšanas diena ir diena, kad Izpildītājs nodrošinājis 

sistēmas pieejamību Pasūtītājam un iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu 

sistēmas nodošanu apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja Pasūtītājs pieņēmis sistēmu šā 

nolikuma 1. pielikuma 6.3. punktā minētajā kārtībā, bet ne ātrāk kā 2018. gada 1. martā. 

6.5. Pasūtītājs samaksā par sistēmas pielāgošanu Pasūtītāja vajadzībām 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc sistēmas pieņemšanas šā pielikuma 6.3. punktā noteiktajā kārtībā 

un sistēmas nodošanu apliecinoša dokumenta/rēķina saņemšanas. 
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6.6. Pasūtītājs samaksā par sistēmas izmantošanu reizi ceturksnī 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc apliecinoša dokumenta/rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā nākamā 

kalendārā ceturkšņa 5. datumā. 

6.7. Par līgumā noteikto termiņu nokavējumu Puses maksā līgumsodu 0.2% (divu 

desmitdaļu procenta) apmērā no kopējās maksas par sistēmas pielāgošanu un 

izmantošanu (nolikuma 2. pielikuma 2. tabulas 1. un 2. pozīcijas summa) par katru 

kavēto kalendāro dienu.  

6.8. Puses nedrīkst izpaust informāciju par otru Pusi un līgumu, izņemot publiski 

pieejamu informāciju, bez otras Puses rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos 

noteiktos gadījumus. Šis konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku. 

6.9. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir  

10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielāka un par kuru Izpildītājs 

sniedzis informāciju Pasūtītājam atbilstoši konkursa LB/2017/37 nolikuma prasībām, 

maiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstoša apakšuzņēmēja vēlāku iesaistīšanu 

līguma izpildē tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 62. panta nosacījumiem. 

6.10. Izpildītājs drīkst veikt saistītās personas, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju 

Pasūtītājam atbilstoši konkursa LB/2017/37 nolikuma prasībām un uz kuras iespējām 

Izpildītājs ir balstījies no konkursa LB/2017/37 nolikuma izrietošo kvalifikācijas 

prasību izpildei, nomaiņu tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem. 

6.11. Līgums izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Strīdus 

un domstarpības, par kurām Puses nevienojas pārrunu ceļā, izskata Latvijas Republikas 

tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. Ja Izpildītājs nav Latvijas Republikas rezidents, 

Puses var vienoties par citas valsts normatīvo aktu piemērošanu un citu strīdu 

risināšanas kārtību, izņemot strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā.  
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2. pielikums 

2017. gada 19. aprīļa 

konkursa LB/2017/37 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS  

1. tabula 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība  

(nereģistrēta) 

 reģistrēta 

personālsabiedrība 

 cits statuss – 

_______________ (norāda 

pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk tekstā 

– saistītā persona), uz kuras/-u iespējām konkrētā 

līguma izpildei balstās pretendents atbilstoši 

konkursa nolikuma 7.3. punkta prasībām (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi un saistītās personas lomu** iepirkuma 

līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit 

procentu) no līguma kopējās vērtības vai lielāka 

(tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nodot paredzēto 

iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu 

apvienības dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par 

katru personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un 

resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks 

pretendentam nodoti. 
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Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā konkursā 

"Par finanšu risku pārvaldības sistēmas izmantošanu" (iepirkuma identifikācijas 

Nr. LB/2017/37) un piedāvā sniegt finanšu risku pārvaldības sistēmas izmantošanas 

pakalpojumu atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un par šādu cenu 

(euro*** bez PVN):  

2. tabula 

Nr. 

p.k. Pozīcijas nosaukums 

Vienības 

cena 
Skaits Kopā cena 

A B C = (A x B) 

1. Finanšu risku pārvaldības sistēmas 

pielāgošana pasūtītāja vajadzībām 
 1  

2. Finanšu risku pārvaldības sistēmas 

izmantošanas pakalpojums ceturksnī 

(11 (vienpadsmit) lietotājiem) 

 20  

3. Finanšu risku pārvaldības sistēmas 

izmantošanas pakalpojums ceturksnī 

1 (vienam) papildu lietotājam 

 32****  

Kopā līgumcena:  

*** Pretendents piedāvājumu var iesniegt arī USD vai GBP valūtās, ko Latvijas Bankas 

iepirkuma komisija piedāvājumu salīdzināšanas nolūkos pārrēķinās pēc Eiropas 

Centrālās bankas noteiktā attiecīgās valūtas atsauces kursa šā nolikuma 6.2. punktā 

noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā datumā. Pretendents ir tiesīgs 

cenas piedāvājumā norādīt tikai vienā valūtā. 
**** Minētais apjoms (4 (četras) papildu licences uz 2 (diviem) gadiem) tiks izmantots 

pretendentu finanšu piedāvājumu salīdzināšanai, bet nav saistošs pasūtītājam un netiek 

garantēts no pasūtītāja puses. 

Apliecinām, ka: 

1. pretendents neatbilst nolikuma 8.2.2.–8.2.8. un 8.2.10. punktā minētajiem 

pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

2. uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona 

vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, neattiecas nolikuma 8.2.2. punktā minētie apstākļi; 

3. uz saistīto personu neattiecas nolikuma 8.2.2.–8.2.8. punktā minētie apstākļi (norāda, 

ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

4. uz apakšuzņēmējiem neattiecas nolikuma 8.2.2.–8.2.8. punktā minētie apstākļi 

(norāda, ja pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

5.  piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību 

izpildei, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar sistēmas izmantošanu, pielāgošanu pasūtītāja 

vajadzībām un kvalitātes uzturēšanu, kā arī nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli. 
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Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

konkursa Nr. LB/2017/37 "Par finanšu risku pārvaldības sistēmas izmantošanu" 

nolikumam. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai vai izpaušanai trešajām personām; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….……………………… 

…………………………….…………………………….……………………… 

 

 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: ____________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: 

________________________________________ 

 

Datums: _______________ 

 

 


