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Rīgā 

26.06.2017.           

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 

LB/2017/38 
 

2. Iepirkuma procedūras veids 
 

Sarunu procedūra 

 

3. Pasūtītājs 

 

Latvijas Banka 

Rīgā, K. Valdemāra ielā 2A, LV-1050  

 

4. Iepirkuma komisija 

 

Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un tās sastāvs: 

Pamatojoties uz Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja vietnieces 

05.04.2017. rīkojumu Nr. LB/2017/38/1 "Par iepirkuma komisijas izveidi", izveidota Latvijas 

Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā − komisija) iepirkumam par naudas glabātavas 

apsardzes signalizācijas sistēmu modernizēšanu un tehnisko pārraudzību un palīdzību to 

uzturēšanā šādā sastāvā: 

 

komisijas vadītāja:  Iveta Krastiņa – Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece, 

komisijas locekļi: Reinis Jakovļevs – Tehniskās pārvaldes vadītājs, 

Benita Dimperāne – Grāmatvedības pārvaldes Finanšu pārskatu 

un uzskaites politikas daļas vecākā grāmatvedības eksperte, 

Viesturs Balodis – Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas 

vadītājs, 

komisijas sekretāres: Valda Vecvanaga – Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes Dokumentu pārvaldības un bibliotēkas daļas iepirkuma 

komisijas sekretāre, 

Ieva Pilsētniece – Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes Dokumentu pārvaldības un bibliotēkas daļas iepirkuma 

komisijas sekretāre. 

 

5. Iepirkuma līguma priekšmets  

Latvijas Bankas naudas glabātavas apsardzes signalizācijas sistēmu modernizēšana, tehniskā 

pārraudzība un palīdzība to uzturēšanā. 
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6. Sarunu procedūras izvēles pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 

septītās daļas punktu 

 

6.1. Iepazīstoties ar Tehniskās pārvaldes sniegto informāciju par nepieciešamību modernizēt 

naudas glabātavas apsardzes signalizācijas sistēmas, veikt to tehnisko pārraudzību un saņemt 

palīdzību to uzturēšanā, secināts, ka: 

6.1.1. Latvijas Bankas Rīgas un Liepājas filiālēs naudas glabātavas apsardzes signalizācijas 

sistēmas (tālāk tekstā – sistēmas) saskaņā ar konkursu rezultātā noslēgtajiem līgumiem ir 

izbūvējusi firma "Bosch Sicherheitssysteme GmbH" (Vācija). Minētā firma joprojām sniedz 

tehnisko palīdzību sistēmu uzturēšanā. 

6.1.2. Pašreiz Rīgas filiāles naudas glabātavas sistēmu apkopes darbu veikšanu nosaka sarunu 

procedūras (iepirkums LB/2012/104) rezultātā 2012. gadā ar "Bosch Sicherheitssysteme 

GmbH" noslēgtais līgums par "Par tehnisko pārraudzību un palīdzību naudas glabātavas 

apsardzes signalizācijas sistēmu uzturēšanā". Saskaņā ar šo līgumu "Bosch Sicherheitssysteme 

GmbH" speciālisti veic sistēmu uzturēšanas tehnisko pārraudzību, reizi gadā ierodoties Latvijas 

Bankas objektos. Līgums firmai "Bosch Sicherheitssysteme GmbH" uzliek arī pienākumu 

nepieciešamības gadījumā sniegt tehnisko palīdzību, sistēmām pieslēdzoties attālināti, piegādāt 

rezerves daļas, pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt sistēmu atjaunošanu un neplānotus sistēmu 

remontus. 

6.1.3. Līgumā paredzēto darbu veikšanai nepieciešamas speciālas zināšanas un tehniskais 

nodrošinājums (iekārtas, programmatūra), kāds ir tikai "Bosch Sicherheitssysteme GmbH" 

speciālistu rīcībā. Sistēmās ir uzstādīti arī komponenti, kurus ražo tikai "Bosch 

Sicherheitssysteme GmbH" un to uzstādīšanu un konfigurēšanu var veikt tikai apmācīti un 

sertificēti ražotāja speciālisti. Tā, piemēram, sistēmu centrālo procesoru konfigurēšanu var 

veikt izmantojot speciālus programmēšanas rīkus, kas paredzēti tikai šī modeļa centrālēm un ir 

tikai "Bosch Sicherheitssysteme GmbH" speciālistu rīcībā. Atsevišķu uzstādīto sistēmas 

komponentu, kā, piemēram, trauksmes pārraides iekārtu un vadības un pārraudzības 

programmatūras ražošana un pārdošana ir pārtraukta un tikai "Bosch Sicherheitssysteme 

GmbH" var nodrošināt jaunu komponentu uzstādīšanu un integrēšanu esošajā sistēmā.  

6.1.4. Sistēmu konfigurācijā ir daži, tikai Rīgas filiāles naudas glabātavai specifiski iestatījumi, 

kas saistīti ar naudas glabātavas durvju slēgšanas algoritmu. Informācija par tiem ir būtiska 

naudas glabātavas drošībai un pieejama tikai naudas glabātavas durvju apkopju līguma partnera 

"Gunnebo Deutschland GmbH" un "Bosch Sicherheitssysteme GmbH" speciālistiem. Turklāt 

atbilstoši Latvijas Bankas rīcībā esošajai informācijai attiecībā uz konkrētajiem pakalpojumiem 

konkurence tirgū nepastāv, ko cita starpā apstiprina arī BOSCH grupas filiāles Latvijā – 

SIA "ROBERT BOSCH" – sniegtā informācija vēstulē, ka šo pakalpojumu sniegšanu var 

nodrošināt tikai "Bosch Sicherheitssysteme GmbH". 

 

6.2. Ņemot vērā minēto un to, ka tiek izpildīti visi Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās 

daļas 2. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētie nosacījumi, nolemts piemērot sarunu procedūru 

iepirkumam par naudas glabātavas apsardzes signalizācijas sistēmu modernizēšanu un tehnisko 

pārraudzību un palīdzību to uzturēšanā. 

 

7. Uz sarunām uzaicināto piegādātāju nosaukumi 

"Bosch Sicherheitssysteme GmbH" (Vācija). 
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8. Piegādātāju nosaukumi, ar kuru(-iem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu, un to 

piedāvātās līgumcenas 

8.1. "Bosch Sicherheitssysteme GmbH" (Vācija). 

 

8.2. Piedāvātā kopējā cena par naudas glabātavas apsardzes signalizācijas sistēmu 

modernizēšanu, kā arī tehnisko pārraudzību un palīdzību to uzturēšanā 5 (piecu) gadu periodā 

(97 932,00 EUR bez PVN). 

 

 

Komisijas vadītāja I. Krastiņa 

 

 

 

Komisijas sekretāre V. Vecvanaga 

 


