
LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

Iepirkums Nr. LB/2017/71  "Par iekārtu tehnisko apkalpošanu" 

 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

25.07.2017.                   Nr. 3  

 

Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par iekārtu tehnisko apkalpošanu 

(tālāk tekstā – komisija) vadītāja I. Krastiņa. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi B. Dimperāne un R. Jakovļevs. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre I. Pilsētniece.  

1. Saņemtie piedāvājumi: 
1.tabula 

  
2. tabula - iepirkuma priekšmeta 1. daļa – "Ruļļveida drošības žalūziju tehniskā apkalpošana" 

Pretendenti 

 

Prasības 

SIA 

"AUSTRUMU BALTIJAS 

KOMPĀNIJA" 

SIA "FITTERO" 

Kopējā cena plānveida tehniskajām apkopēm 

(EUR bez PVN) 
4 320,00 3 350,00 

Ceļa izdevumi  

(EUR bez PVN) 
19,50 0,00 

Vienas darba stundas izcenojums 

(EUR bez PVN) 
15,50 38,00 

 

  

Nr. 

p. 

k. 

Pretendenta nosaukums 

Piedāvājums  

iepirkuma priekšmeta  

1.daļai 2. daļai 3. daļai 4. daļai 

1. 
SIA  

"HCT AUTOMOTIVE" 
- - - 

sk. 

4.tabulu 

2. 

SIA 

"AUSTRUMU 

BALTIJAS 

KOMPĀNIJA" 

sk. 

2.tabulu 
- - - 

3. SIA "FITTERO" sk. 2.tabulu - 
sk.  

3.tabulu 
- 
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3. tabula – iepirkuma priekšmeta 3. daļa – "Paceļamo bollardu tehniskā apkalpošana" 

Pretendenti 

Prasības 
SIA FITTERO" 

Kopējā cena plānveida tehniskajām apkopēm 

(EUR bez PVN) 
3 150,00 

Ceļa izdevumi  

(EUR bez PVN) 
0,00 

Vienas darba stundas izcenojums 

(EUR bez PVN) 
38,00 

 
4 .tabula – iepirkuma priekšmeta 4. daļa – "Kravas-pasažieru pacēlāja tehniskā apkalpošana" 

Pretendenti 

Prasības 

SIA 

"HCT AUTOMOTIVE" 

Kopējā cena plānveida tehniskajām apkopēm 

(EUR bez PVN) 
1 251,80 

Ceļa izdevumi  

(EUR bez PVN) 
15,00 

Vienas darba stundas izcenojums 

(EUR bez PVN) 
26,00 

 

2. Pretendentu nosaukumi, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – SIA "FITTERO";  

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – SIA "FITTERO"; 

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – SIA "HCT AUTOMOTIVE". 

3. Līgumcena  
Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 17 999,00 EUR bez PVN;  

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – 9 000,00 EUR bez PVN; 

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – 3 000,00 EUR bez PVN. 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "HCT AUTOMOTIVE", SIA "AUSTRUMU BALTIJAS 

KOMPĀNIJA" un SIA "FITTERO" piedāvājumus un publiski pieejamās datubāzēs esošo 

informāciju, komisija secina, ka: 

1) pretendentu SIA "HCT AUTOMOTIVE", SIA "AUSTRUMU BALTIJAS KOMPĀNIJA" 

un SIA "FITTERO" kvalifikācija un piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām; 

2) pretendentu SIA "HCT AUTOMOTIVE", SIA "AUSTRUMU BALTIJAS KOMPĀNIJA" 

un SIA "FITTERO" piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu; 

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

SIA "FITTERO", jo tās piedāvātā plānveida tehnisko apkopju cena, kurai pieskaitītas 2 (divu) 

ārpuskārtas izsaukumu reižu ceļa izdevumu izmaksas un 4 (četru) darba stundu izmaksas, 

iepirkuma priekšmeta 1. daļā ir viszemākā (skatīt 5. tabulu). 
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5. tabula 

Nr. 

p.k.  

Pretendenta piedāvātā plānveida tehnisko apkopju cena, kurai pieskaitītas 2 (divu) 

ārpuskārtas izsaukumu reižu ceļa izdevumu izmaksas un 4 (četru) darba stundu izmaksas 

(EUR, bez 

PVN)  

1.  SIA "AUSTRUMU BALTIJAS KOMPĀNIJA"  4 421,00  

2.  SIA "FITTERO"  3 502,00  

    

4) SIA "FITTERO" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3. daļā ir saimnieciski izdevīgs; 

5) SIA "HCT AUTOMOTIVE" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4. daļā ir saimnieciski 

izdevīgs; 

6) Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 25.07.2017. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendentiem SIA "HCT AUTOMOTIVE" un SIA "FITTERO" 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 un iepirkuma priekšmeta 3. daļā atzīt 

SIA "FITTERO" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par Ruļļveida drošības žalūziju  un paceļamo 

bollardu tehnisko apkalpošanu; 

2) par uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 4. daļā atzīt SIA "HCT AUTOMOTIVE" un slēgt ar to 

iepirkuma līgumu par Kravas-pasažieru pacēlāja tehniskā apkalpošanu; 

3) izbeigt iepirkumu bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 2. daļā, jo nav saņemts neviens 

piedāvājums; 

4) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai informatīvu paziņojumu par 

noslēgtajiem līgumiem un informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

Sēdes vadītāja 

 

I. Krastiņa 

 

 

Protokolētāja I. Pilsētniece 

 


