
 

APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 26. jūlija sēdes lēmumu 

 

 

 

I. Krastiņa 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītāja vietniece 

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

 

 

Par Standard & Poor's pakalpojumu iegādi  
 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

 

1.1. LB/2017/80 

 

2. PASŪTĪTĀJS 

 

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

 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS 
 
3.1. Standard & Poor's pakalpojumu iegāde saskaņā ar iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā 

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

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods: 72321000-1 "Datu bāzes 

pakalpojumi ar pievienoto vērtību". 

 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 
 
4.1. Līguma izpildes laiks: 1 (viens) gads. 

4.2. Līguma izpildes vieta – Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. 

 

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 
 
5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu 

kopumā. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta.  

5.2. Pretendentu piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. nolikuma 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildīta 

piedāvājuma forma; 

5.2.2. pretendenta piedāvātais līgumprojekts, kurā noteikta pretendenta piedāvātā cena 

un norēķinu kārtība, kā arī paredzēta iespēja pusēm vienpusēji atkāpties no līguma un 

noteikta strīdu risināšanas kārtība, kas neparedz strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā; 

5.2.3. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā (tālāk tekstā – 

saistītā persona), vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

nav reģistrēts Latvijas Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta, saistītās personas 

vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts 

kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam, saistītajai personai vai 

personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav pasludināts 
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maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts. 

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

(saņemšanas termiņš Latvijas Bankā līdz 2017. gada 8 .  augusta plkst. 10.00) vai 

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

darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) 

līdz 2017. gada 8. augustam plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma 

komisijai. Iepirkums Nr. LB/2017/80 "Par Standard & Poor's pakalpojumu iegādi" un 

norādot pretendenta nosaukumu un adresi. 

5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc nolikuma 5.3. punktā noteiktā termiņa 

vai nav noformēts atbilstoši nolikuma 5.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod vai 

nosūta pretendentam. 

5.5. Ja pretendents, tā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

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

pieprasīt pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) 

darbadienu laikā iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai 

personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai 

pastāvīgās dzīvesvietas valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, 

saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas 

gadījumi. 

5.6. Nolikuma 5.2.3. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) 

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

derīguma termiņu. 

5.7. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasīto izziņu nolikuma 5.5. punktā 

noteiktajā termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 
 
6. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE 

 

6.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu šādos gadījumos: 

6.1.1 pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.1.2. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību  

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis 

pieprasīto informāciju. 

6.2. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.3. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais. 

6.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar viszemāko 

līgumcenu. 

 

7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

7.1. 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 4 (četras) kalendārās 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: 
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konkursi@bank.lv; fakss: 67022420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai 

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

numuru un iepirkuma nosaukumu. 

7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma 

rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts  

Latvijas Bankas tīmekļa 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. 

7.3. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod. 

7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Tirgus operāciju pārvaldes vadītāja vietniece  

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

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

sarunu rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

7.6. Nolikums uzrakstīts uz 6 (sešām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas 

un 2. pielikums uz 2 (divām) lapām. 

 

* * * 
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1. pielikums 

2017. gada 26. jūlija  

iepirkuma Nr. LB/2017/80 nolikumam 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Standard & Poor's pakalpojumu nodrošināšana 

 

Pakalpojuma nosaukums Lietotāju skaits 

RQENT –  

RATINGSDIRECT package 

Neierobežots  
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2. pielikums 

2017. gada 26. jūlija  

iepirkuma Nr. LB/2017/80 nolikumam 
 
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 
 
Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā 

"Par Standard & Poor's pakalpojumu iegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/80; 

tālāk tekstā – iepirkums). 

 

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 tālruņa numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 
tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u iespējām 
konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, 
kas noteiktas iepirkuma nolikumā 
(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi un saistītās personas lomu** 

iepirkuma līguma izpildē) 

 

Piezīme 

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

apvienības dalībnieku. 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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Apliecinām, ka pretendentam nav pasludināta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība 

nav apturēta un tas netiek likvidēts, kā arī tam nav nodokļu parādu. 

 

Piedāvājam nodrošināt Standard & Poor's pakalpojumu atbilstoši nolikumā izvirzītajām 

prasībām un par šādu cenu (bez PVN). 

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Lietotāju 

skaits 

Gada maksa, 

norādot valūtu  

(bez PVN)  

1. RQENT –  

RATINGSDIRECT package 

Neierobežots  

 
 
 

Apliecinām, ka piedāvātajā gada maksā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma 

saistību izpildei, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai vai izpaušanai trešām 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:   

 


