
 

LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

Iepirkums Nr. LB/2018/33 "Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi" 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

 

Rīgā 

14.05.2018.           

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 

LB/2017/33 
 

2. Iepirkuma procedūras veids 
 

Atklāts konkurss 

 

3. Paziņojums ievietots interneta tīklā 

 

Paziņojums par līgumu publicēts: 

IUB tīmekļvietnē –    26.03.2018. 

 

4. Pasūtītājs 

 

Latvijas Banka 

Rīgā, K. Valdemāra ielā 2A, LV-1050  

 

5. Iepirkuma komisija 

 

5.1. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un tās sastāvs: 

Pamatojoties uz Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 13.03.2018. rīkojumu 

Nr. LB/2018/33/1 "Par iepirkuma komisijas izveidi", izveidota Latvijas Bankas iepirkuma 

komisija (tālāk tekstā − komisija) iepirkumam par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un 

piegādi 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, 

Jānis Blūms – Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs, 

Vilnis Kepe – Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītāja 

vietnieks, 

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. 

 

 

5.2. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājas un pieaicinātās ekspertes: 
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Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļas vadītāja I. Bela un tirgvedības vadītāja 

G. Bluķe. 

5.3. Pamatojoties uz Latvijas Bankas valdes 12.04.2017. rīkojumu Nr. 1504/2  

"Par Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgo komisiju", ar kuru Latvijas Bankas iepirkuma 

pastāvīgā komisija apstiprināta jaunā sastāvā, no 16.04.2017. Benita Dimperāne izbeidza pildīt 

Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās komisijas locekļa pienākumus, bet Iveta Medne sāka 

pildīt Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās komisijas locekļa pienākumus. Ņemot vērā minēto, 

no 17.04.2017. Benita Dimperāne izslēgta no Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam 

par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi, savukārt Iveta Medne iekļauta 

minētās komisijas sastāvā. 

 

6. Iepirkuma līguma priekšmets  

 

Kolekcijas monētu iesaiņojuma kārbiņu (tālāk tekstā – kārbiņas) vai to vakuumformu (tālāk 

tekstā – vakuumformas) izgatavošana un piegāde Latvijas Bankai saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) 1. pielikums) un līguma projektu 

(nolikuma 3. pielikums). 

 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam (t.sk. 

steidzamībai atbilstoši Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107  5. punktam), ja 

tāds veikts 

 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 17.04.2018. plkst. 10.30. 

 

8. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks 

 

Piedāvājumu atvēršana notiek tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, Latvijas Bankas apspriežu telpā. 
 

9. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas 

 
Tabula 

Nr.   

p. 

k. 

Piedāvājuma 

reģistrācijas 

numurs 

Pretendenta nosaukums  

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un 

laiks 

Piedāvājums 

noformēts 

atbilstoši 

nolikumā 

noteiktajām 

prasībām 

Kolekcijas monētu 

iesaiņojuma kārbiņu un 

to vakuumformu 

izgatavošanas un 

piegādes cena 

(bez PVN) 

1. LB/2018/33/1 

International Packaging 

Corporation (U.K.) Ltd. 

 

17.04.2018. 

plkst. 10.25 

nav 

noformēts* 
51 716 GBP** 

* Saskaņā ar konkursa nolikuma 10.7. punktu tiek cauršūts (caurauklots) International Packaging Corporation 

(U.K.) Ltd.piedāvājums. 

** Pretendenta piedāvātā cena tiks pārrēķināta euro pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā atsauces kursa 

piedāvājuma atvēršanas datumā. 

 

10. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības 

 

International Packaging Corp. (UK) Ltd. (Lielbritānija) 
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11. Piedāvātā līgumcena 

 

59 939,73 EUR (bez PVN; pārrēķināts euro pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā atsauces 

kursa piedāvājumu atvēršanas datumā). Kopējā līgumcena būs atkarīgā no faktiskā kārbiņu un 

vakuumformu pasūtījuma apjoma. 

 

12. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums 

 

12.1. Vērtējot pretendentu atbilstību nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, t.sk. 

izmantojot pretendentu iesniegto dokumentāciju, secināts, ka pretendents  

International Packaging Corp. (UK) Ltd. (Lielbritānija) atbilst visām nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām. 

 

12.2. Vērtējot pretendenta International Packaging Corp. (UK) Ltd.  (Lielbritānija) 

piedāvājumā iekļauto norādi par Latvijas Bankai iepriekš izgatavoto un piegādāto kārbiņu 

apdares materiāliem un to krāsām un iepriekš atsūtītos materiālu paraugus secina, ka 

pretendenta International Packaging Corp. (UK) Ltd. (Lielbritānija) piedāvātie kārbiņu apdares 

materiāli un krāsas atbilst nolikuma 1. pielikuma prasībām. 

 

12.3. Vērtējot pretendenta International Packaging Corp. (UK) Ltd.  (Lielbritānija) iesniegto 

piedāvājumu, secināts, ka: 

12.3.1.  pretendenta piedāvājums atbilst nolikuma prasībām; 

12.3.2. pretendenta International Packaging Corp. (UK) Ltd.  (Lielbritānija) piedāvājums ir 

saimnieciski izdevīgs. 

\ 

12.4. Lai pārbaudītu to, vai uz pretendentu International Packaging Corporation (UK) Ltd. 

(Lielbritānija), kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājumu izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

42. pantā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi, nepieciešams pieprasīt pretendenta 

reģistrācijas valsts kompetentu institūciju izziņas. 

 

12.5. Ņemot vērā minēto nolemts: 

12.5.1. piešķirt iespējamas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības International Packaging 

Corporation (UK) Ltd. (Lielbritānija); 

12.5.2. pieprasīt pretendentam International Packaging Corporation (UK) Ltd. (Lielbritānija) 

iesniegt tā reģistrācijas valsts kompetento institūciju izziņas, kas apliecina, ka uz pretendentu 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.  pantā minētie gadījumi. 

 

12.6. Konstatējot, ka pretendents International Packaging Corp. (UK) Ltd. (Lielbritānija) ir 

iesniedzis tā reģistrācijas valsts kompetento institūciju izziņas, kas apliecina, ka uz pretendentu 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētie gadījumi un pretendentam tā 

reģistrācijas valstī nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. nolemts: 

12.6.1. slēgt līgumu ar International Packaging Corp. (UK) Ltd. (Lielbritānija) par monētu 

suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi; 

12.6.2. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu un informēt pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem. 
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13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma 

procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107   

19. punktu 

 

Bez Publisko iepirkumu likuma 42. panta minētajiem vispārīgajiem pretendentu izslēgšanas 

noteikumiem nolikumā ir izvirzītas tikai piecas pretendentu atlases prasības (sk. nolikuma 

8.2.7., 8.2.8., 8.2.9., 8.2.10. un 8.2.12. punktu). 

 

Pirmkārt, komisija konstatē, ka no nolikuma 8.2.7. un 8.2.8. punkta izrietošās prasības attiecībā 

uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli (pretendenta apgrozāmie aktīvi nedrīkst būt 

mazāki par tā īstermiņa saistībām; pretendenta pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem 

nav mazāka par 5%) ir Latvijas Bankas iepirkumos bieži izvirzītas standartveida prasības, kuras 

finanšu analīzē tiek izmantotas kā vispāratzīti uzņēmuma finanšu stabilitātes (maksātspējas) 

indikatori.  

 

Otrkārt, komisija secina, ka no nolikuma 8.2.9. punkta izrietošā pretendenta pieredzes prasība 

(pretendents pēdējos trijos gados (2015, 2016. un 2017. gads, kā arī 2018. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) ir izgatavojis un piegādājis diviem klientiem katram vismaz  

20 000 (divdesmit tūkstošus) monētu vai medaļu iesaiņojuma kārbiņas ar metāla korpusu, kas 

apdarināts ar ādas imitācijas materiālu vai samtu) un no nolikuma 8.2.10. punkta izrietošā 

pretendenta pieredzes prasība  (pretendents pēdējos trijos gados (2015., 2016. un 2017. gads, 

kā arī 2018. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) nav izgatavojis un piegādājis vismaz vienam  

klientiem monētu vai medaļu iesaiņojuma kārbiņas ar termodruku vai krāsu uzdruku uz 

kārbiņas vāka vai krāsu uzdruku uz vakuumformas) ir atzīstamas par līguma priekšmetam 

samērīgu un konkurencei nepamatotus ierobežojumus neradošu. Prasītais pieredzes līgumu 

skaits (2 klienti) pēdējo 3 gadu periodā komisijas ieskatā nevar būt būtisks ierobežojums 

monētu iesaiņojuma kārbiņu ražotājiem, savukārt prasītais vienam klientam līguma ietvaros 

piegādāto iesaiņojuma kārbiņu apjoms (20 000 eks.) ir pat mazāks par nolikuma 2. pielikumā 

minēto kārbiņu skaitu (31 000 eks.), kādu konkursa rezultātā slēdzamā iepirkuma līguma 

ietvaros Latvijas Banka plāno pasūtīt. Turklāt konkurences veicināšanas nolūkos komisija 

konkrēto pretendentu atlases prasību ir pat paplašinājusi, ļaujot pretendentiem savu pieredzi 

apliecināt ne tikai ar iepriekš izpildītajiem monētu iesaiņojuma kārbiņu izgatavošanas un 

piegādes līgumiem, bet arī ar iepriekš izpildītajiem medaļu iesaiņojuma kārbiņu izgatavošanas 

un piegādes līgumiem. Prasība par iepriekšēju pieredzi tieši metāla korpusa iesaiņojuma 

kārbiņu izgatavošanā ir samērīga līguma priekšmetam, jo atbilstoši nolikuma 1. pielikuma 

prasībām Latvijas Bankai ir nepieciešamas monētu iesaiņojuma kārbiņas ar metāla korpusu. 

Savukārt konkrētajam līguma priekšmetam atbilstošo prasību par pieredzi tādu iesaiņojuma 

kārbiņu izgatavošanā un piegādē, kas apdarinātas ar ādas imitācijas materiālu vai samtu, 

komisijas ieskatā var izpildīt jebkurš nopietns medaļu vai monētu iesaiņojuma kārbiņu 

izgatavotājs, jo ādas imitācijas materiāls un samts ir tradicionāli iesaiņojuma kārbiņu apdares 

materiāli. Arī prasība par pieredzi termodrukas un krāsu uzdrukas uz kārbiņas vāciņa un krāsu 

uzdrukas uz vakuumformas veikšanā atzīstama par konkurencei nepamatotus ierobežojumus 

neradošu, jo šāda uzdruka tiek plaši pielietota monētu un medaļu iesaiņojuma noformēšanai. 

 

Treškārt, komisija secina, ka no nolikuma 8.2.12. punkta izrietošā prasība par pretendenta 

iepriekš izgatavoto un piegādāto iesaiņojuma kārbiņu paraugu atbilstību nolikuma 7.1.4. punkta 

prasībām (monētu vai medaļu iesaiņojuma kārbiņai jābūt ar metāla korpusu, kas apdarināts ar 

ādas imitācijas materiālu vai samtu un kvalitātes prasībām (kārbiņām nedrīkst būt acīmredzami, 

būtiski kvalitātes trūkumi) objektīvi nevar būt šķērslis pretendentam, kurš spēj izpildīt no 

nolikuma 8.2.9. punkta izrietošo pretendenta pieredzes prasību, kā arī ir pilnībā samērīga ar 

līguma priekšmetu (sk. nolikuma 1. pielikumā "Tehniskā specifikācija" izvirzītās prasības).  
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Ievērojot iepriekš minēto, kā arī to, ka neviens ieinteresētais piegādātājs nav apstrīdējis 

nolikumā ietvertās pretendentu atlases prasības, komisija secina, ka nolikumā ietvertās 

pretendentu atlases prasības ir atzīstamas par objektīvām, samērīgām un konkurencei 

nepamatotus ierobežojumus neradošām. Līdz ar to komisijai nav pamata pieņemt  

Publisko iepirkumu likuma 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 

"Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 19. punktā minēto lēmumu par 

iepirkuma procedūras pārtraukšanu. 

 

14. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 

izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi 

 

Nav. 

 

15. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu 

 

Nav. 

 

16. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru 

 

Nav. 

 

17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu 

 

Nav. 

 

18. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas 

sistēmas 

 

Nav attiecināms. 

 

19. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai 

 

Nav konstatēti interešu konflikti. 

 

 

 

Komisijas vadītājs R. Jakovļevs 

 

 

 

Komisijas sekretāre I. Pilsētniece 

 


