
 

 

LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

Iepirkums Nr. LB/2017/95 "Par tiešās dalības nodrošināšanu EBA Clearing RT1 sistēmā" 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS  

 

Rīgā 

07.11.2017.           

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 

LB/2017/95 

2. Iepirkuma procedūras veids 

 

Sarunu procedūra 

3. Pasūtītājs 

 

Latvijas Banka 

Rīgā, K. Valdemāra ielā 2A, LV-1050  

 

4. Iepirkuma komisija 

 

4.1. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un tās sastāvs: 

Pamatojoties uz Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja vietnieces 

10.10.2017. rīkojumu Nr. LB/2017/95/1 "Par iepirkuma komisijas izveidi", izveidota Latvijas 

Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā − komisija) iepirkumam par tiešās dalības 

nodrošināšanu EBA Clearing RT1 sistēmā šādā sastāvā: 

 

komisijas vadītājs:  Reinis Jakovļevs – Tehniskās pārvaldes vadītājs,  

komisijas locekļi: Iveta Krastiņa – Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece, 

Benita Dimperāne – Grāmatvedības pārvaldes Finanšu pārskatu 

un uzskaites politikas daļas vecākā grāmatvedības eksperte, 

Harijs Ozols – Informācijas sistēmu pārvaldes 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; 

 

4.2. ekspertu statusā Maksājumu sistēmu pārvaldes Maksājumu sistēmu operāciju daļas 

vadītāja N. Popova un maksājumu sistēmu vecākais eksperts I. Dannebergs. 

 

5. Iepirkuma līguma priekšmets  

Latvijas Bankas tiešās dalības nodrošināšana EBA Clearing RT1 sistēmā. 
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6. Sarunu procedūras izvēles pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  

8. panta septītās daļas  2. punkta b) apakšpunktu 

6.1. Iepazīstoties ar Informācijas sistēmu pārvaldes sniegto informāciju par nepieciešamību 

organizēt Latvijas Bankas tiešās dalības nodrošināšana EBA Clearing RT1 sistēmā, secināts, 

ka: 

6.1.1. Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (tālāk tekstā – EKS sistēma) ātro 

maksājumu servisam nepieciešama iespēja veikt maksājumu apmaiņu ar kredītiestādēm, kuras 

nav EKS sistēmas dalībnieces, gan Latvijā, gan visā Eiropā, tādējādi sniedzot visiem Latvijas 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju efektīvi izmantot ātro maksājumu (zibmaksājumu) 

norēķinus;    

6.1.2. lai to nodrošinātu, nepieciešama Latvijas Bankas, kā EKS sistēmas operatora, tiešā dalība 

EBA Clearing RT1 sistēmā. EBA Clearing RT1 sistēma ir pirmā visu Vienoto euro maksājumu 

telpu (Single Euro Payments Area) aptverošā ātro maksājumu sistēma, kas darbu plāno uzsākt 

2017. gada novembrī un kurā piedalīsies apmēram 60 bankas no 9 Eiropas valstīm, tajā skaitā 

arī divas no lielākajām Latvijas kredītiestādēm (AS "Swedbank" un AS "SEB banka"), 

maksājumu apmaiņa ar kurām EKS sistēmai ir ļoti būtiska, lai efektīvi nodrošinātu 

zibmaksājumus pēc iespējas plašākam Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu lokam; 

6.1.3.ņemot vērā minēto un to, ka nepastāv pamatoti alternatīvi vai aizstājoši risinājumi, ar kuru 

palīdzību šobrīd varētu nodrošināt zibmaksājumus pēc iespējas plašākam Latvijas iedzīvotāju 

un uzņēmumu lokam, tehnisku iemeslu dēļ Latvijas Bankai ir nepieciešams noslēgt līgumu par 

tiešās dalības nodrošināšanu EBA Clearing RT1 sistēmā. Minēto līgumu var noslēgt tikai ar 

attiecīgās sistēmas operatoru ABE CLEARING S.A.S à capital variable; 

6.1.4. plānots, ka noslēdzamā līguma kopējā līgumcena – 600 000 EUR.  

 

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

daļas 2. punkta b) apakšpunktā minētie nosacījumi, nolemts: 

6.2.1. piemērot sarunu procedūru iepirkumam par tiešās dalības nodrošināšanu EBA Clearing 

RT1 sistēmā; 

6.2.2. uzaicināt uz sarunu procedūru ABE CLEARING S.A.S à capital variable. 

 

7. Uz sarunām uzaicināto piegādātāju nosaukumi 

ABE CLEARING S.A.S à capital variable.  

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

piedāvātās līgumcenas 

8.1. ABE CLEARING S.A.S à capital variable.  

 

8.2. Piedāvātā kopējā līgumcena – 450 000 EUR bez PVN. 

 

 

Komisijas vadītājs R. Jakovļevs 

 

 

Komisijas sekretāre V. Vecvanaga 

 


