
 

 

LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

Iepirkums Nr. LB/2017/89 "Par Latvijas Bankas nekustamā īpašuma un mantas,  

pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, vispārējās civiltiesiskās  

atbildības, darbinieku darba braucienu palīdzības un darbinieku  

dzīvības nelaimes gadījumā apdrošināšanu"  

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS  

 

Rīgā 

24.10.2017.           

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 

LB/2017/89 
 

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 

19.09.2017. rīkojumu Nr. LB/2017/89/1 "Par iepirkuma komisijas izveidi", izveidota Latvijas 

Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā − komisija) iepirkumam par Latvijas Bankas 

nekustamā īpašuma un mantas, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, 

vispārējās civiltiesiskās atbildības, darbinieku darba braucienu palīdzības un darbinieku 

dzīvības nelaimes gadījumā apdrošināšanu 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, 

Einārs Cišs – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs, 

Liene Glāzniece – Personāla pārvaldes vadītāja, 

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. 
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5. Iepirkuma līguma priekšmets  

Latvijas Bankas nekustamā īpašuma un mantas, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības 

pārtraukuma, vispārējās civiltiesiskās atbildības, darbinieku darba braucienu palīdzības un 

darbinieku dzīvības nelaimes gadījumā apdrošināšana. 

 

6. Sarunu procedūras izvēles pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 

septītās daļas punktu 

 

6.1. Iepazīstoties ar Tehniskās pārvaldes un Personāla pārvaldes sniegto informāciju par 

nepieciešamību organizēt Latvijas Bankas nekustamā īpašuma un mantas, pārnēsājamo 

elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, vispārējās civiltiesiskās atbildības, darbinieku 

darba braucienu palīdzības un darbinieku dzīvības nelaimes gadījumā apdrošināšanu, secināts, 

ka: 

6.1.1. 2014. gadā Latvijas Banka rīkoja atklātu konkursu "Latvijas Bankas nekustamā īpašuma 

un mantas, transportlīdzekļu, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, 

vispārējās civiltiesiskās atbildības, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka obligāto 

civiltiesiskās atbildības, darbinieku darba braucienu palīdzības un darbinieku dzīvības nelaimes 

gadījumā apdrošināšanu" (iepirkums LB/2014/95; tālāk tekstā – konkurss);   

6.1.2. atbilstoši konkursa rezultātiem Latvijas Banka ar konkursa uzvarētāju – apdrošināšanas 

akciju sabiedrību "Gjensidige Baltic" (tagad – ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle) 2014. gada 

30. decembrī noslēdza iepirkuma līgumu Nr. LB-07/2014/630 " Par Latvijas Bankas nekustamā 

īpašuma un mantas, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, vispārējās 

civiltiesiskās atbildības, darbinieku darba braucienu palīdzības un darbinieku dzīvības nelaimes 

gadījumā apdrošināšanu" un iepirkuma līgumu Nr. LB-07/2014/624 "Par Latvijas Bankas 

transportlīdzekļu KASKO un OCTA apdrošināšanu";  

6.1.3. ar konkursa uzvarētāju līgumi tika noslēgti līdz 31.12.2017. (trīs gadi). Atbilstoši līgumu 

nosacījumiem, noslēdzot papildu vienošanos, katru gadu tika precizēta apdrošināmās mantas 

vērtība, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, transportlīdzekļu un apdrošināto darbinieku skaits. 

6.1.4. konkursa nolikuma 5.2. punkts paredz iespēju 3 (triju) gadu laikā no sākotnējā līguma 

spēkā stāšanās dienas noslēgt atkārtotu līgumu uz 3 (trijiem) nākamajiem gadiem, piemērojot 

sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 2. punktam  

(Publisko iepirkumu likuma redakcijā līdz 28.02.2017.); 

6.1.5. atbilstoša informācija iekļauta arī konkursa paziņojumā par līgumu, paredzot līgumcenu 

pieciem gadiem 175 000 EUR  bez PVN apmērā, no tiem Latvijas Bankas nekustamā īpašuma 

un mantas, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, vispārējās civiltiesiskās 

atbildības, darbinieku darba braucienu palīdzības un darbinieku dzīvības nelaimes gadījumā 

apdrošināšanai – 145 000 EUR;1  

6.1.6. Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu KASKO un OCTA apdrošināšanas pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Banka 2017. gadā rīkos jaunu iepirkumu;  

6.1.7. 01.03.2017. stājās spēkā jauns Publisko iepirkumu likums un tā 8. panta septītās daļas 

9. punkts arī paredz iespēju pasūtītājam piemērot sarunu procedūru, ja: "iepirkuma līguma 

priekšmets ir atkārtota iepriekš iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā iepirkuma līgumā 

paredzēto [..] pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti 

nepieciešamie [..] pakalpojumi atbilst iepriekš iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto 

iepirkuma līgumu pamatā esošajam projektam. Šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad 

pasūtītājs pirmā projekta iepirkuma procedūras dokumentos, nosakot paredzamo līgumcenu, ir 

paredzējis atkārtotu iepirkuma līgumu slēgšanu, kopējo [..] pakalpojumu paredzamo vērtību un 

to piešķiršanas nosacījumus. Sarunu procedūru var piemērot triju gadu laikā no sākotnējā 

iepirkuma līguma noslēgšanas"; 

                                                 
1 03.12.2014. publicētais paziņojums par līgumu –  https://pvs.iub.gov.lv/show/384011. 
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6.1.8. lai gan konkursa nolikumā nav atrunāti protokola 7. punktā minētie "pakalpojumu 

piešķiršanas nosacījumi", tie tiks nodrošināti, sarunu procedūras nolikumā paredzot, ka 

kandidāts nevar iesniegt neizdevīgākus piedāvājumus pasūtītājam kā konkursā, t.i., nevar 

palielināt apdrošināšanas prēmiju likmes; 

6.1.9. plānots, ka atkārtoti noslēdzamā līguma kopējā līgumcena nepārsniegs 70 000 EUR.  

 

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

daļas 9. punktā minētie nosacījumi, nolemts: 

6.2.1. piemērot sarunu procedūru iepirkumam par Latvijas Bankas nekustamā īpašuma un 

mantas, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, vispārējās civiltiesiskās 

atbildības, darbinieku darba braucienu palīdzības un darbinieku dzīvības nelaimes gadījumā 

apdrošināšanu; 

6.2.2. uzaicināt uz sarunu procedūru ADB "Gjensidige" Latvijas filiāli. 

 

7. Uz sarunām uzaicināto piegādātāju nosaukumi 

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle. 

8. Piegādātāju nosaukumi, ar kuru(-iem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu, un to 

piedāvātās līgumcenas 

8.1. ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle. 

 

8.2. Piedāvātā kopējā līgumcena: 69 082,56 EUR bez PVN (t.sk. viena gada kopējā 

apdrošināšanas prēmija (23 027,52 EUR bez PVN)). 

 

 

Komisijas vadītāja I. Krastiņa 

 

 

 

Komisijas sekretāre V. Vecvanaga 

 


