
LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

Iepirkums Nr. LB/2017/49 "Par interneta pieslēguma nodrošināšanu" 

 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

04.07.2017. Nr. 3 

Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par interneta pieslēguma 

nodrošināšanu (tālāk tekstā – komisija) vadītājs R. Jakovļevs. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi I. Krastiņa un H. Ozols. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre V. Vecvanaga.  

1. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr.   

p. 

k. 

Pretendenta nosaukums 

Piedāvātā līgumcena  

(EUR bez PVN)  

iepirkuma priekšmeta 

1. daļā 2. daļā 

1. SIA "Telia Latvija" - 15 480,00 

2. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 13 068,00 - 

3. SIA "Lattelecom" 58 608,00 17 280,00 

2. Pretendentu nosaukumi, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".  

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – SIA "Lattelecom". 

3. Līgumcena  
Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 13 068,00 EUR bez PVN.  

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – 17 280,00 EUR bez PVN. 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "Telia Latvija", VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"  un 

SIA "Lattelecom" piedāvājumus un publiski pieejamās datubāzēs esošo informāciju, komisija 

secina, ka: 

1) pretendentu SIA "Telia Latvija", VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" un 

SIA "Lattelecom" kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām; 

2) pretendentu SIA "Telia Latvija", VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" un 

SIA "Lattelecom" piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu; 

3) par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā atzīt 

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" piedāvājumu, jo tas atbilst visām iepirkuma 

prasībām un piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 1. daļā ir viszemākā;  

4) sakarā ar to, ka saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iepirkuma priekšmeta 1. daļā 

nodrošināšanai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" izmanto SIA "Telia Latvija" 

globālo pakalpojuma nodrošinātājus Tier1 un Tier2 un infrastruktūru, komisija secina, ka 

SIA "Telia Latvija" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2. daļā neatbilst iepirkuma nolikuma 

6.6.3. punkta prasībām. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz nolikuma 6.3. punktu, komisija 

nolemj izslēgt SIA "Telia Latvija" no turpmākās dalības iepirkumā. 
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5) par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 2. daļā atzīt 

SIA "Lattelecom" piedāvājumu, jo tas atbilst visām iepirkuma prasībām un piedāvātā 

līgumcena iepirkuma priekšmeta 2. daļā ir viszemākā; 

6) Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 04.07.2017. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendentiem VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" un 

SIA "Lattelecom" nav attiecināms neviens no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā 

minētajiem pretendenta izslēgšanas no dalības iepirkumā gadījumiem. 

Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) par uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 1. daļā atzīt VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par interneta pieslēguma #1 nodrošināšanu; 

2) par uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 2. daļā atzīt SIA "Lattelecom" un slēgt ar to iepirkuma 

līgumu par interneta pieslēguma #2 nodrošināšanu; 

3) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai informatīvu paziņojumu par 

noslēgtajiem līgumiem un informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

Sēdes vadītājs 

 

R. Jakovļevs 

 

 

Protokolētāja V. Vecvanaga 

 

 

 

 


