
 

 

LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

Iepirkums Nr. LB/2018/70 "Par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu"  

 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

29.10.2018.                   Nr. 3  

Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās komisijas, Latvijas Bankas iepirkuma 

komisijas iepirkumam par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu (tālāk tekstā – komisija) 

vadītāja I. Krastiņa. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi  R. Jakovļevs, I. Medne un J. Kreicbergs. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre I. Pilsētniece. 

 

1. Saņemtie piedāvājumi 

1.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa "Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, uzstādīto 

liftu un pacēlāja tehniskā apkalpošana": 
(1. tabula) 

* pēc aritmētisku kļūdu labošanas; 

 

1.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa "Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, uzstādītā 

lifta tehniskā apkalpošana": 
(2. tabula) 

 

1.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļa "Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādīto liftu 

un kravas celšanas platformu tehniskā apkalpošana": 
  

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums  

Kopējā cena viena kalendārā 

gada laikā veicamajām 

tehniskajām apkopēm  

(EUR, bez PVN)  

Ceļa 

izdevumi  

(EUR bez 

PVN) 

Vienas darba 

stundas 

izmaksas  

(EUR bez PVN) 

1. SIA "KONE LIFTI LATVIJA" 3 092,00 16,00 29,00 

2. SIA "OTIS LATVIA"  1 420,00 0,00 37,00 

3. SIA "LIFTREMONTS" 1 500,00 2,50* 22,00 

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums  

Kopējā cena viena kalendārā 

gada laikā veicamajām 

tehniskajām apkopēm (EUR, 

bez PVN)  

Ceļa 

izdevumi  

(EUR bez 

PVN) 

Vienas darba 

stundas 

izmaksas  

(EUR bez PVN) 

1. SIA "KONE LIFTI LATVIJA" 2 336,00 16,00 29,00 

2. SIA "OTIS LATVIA"  930,00 0,00 37,00 
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(3. tabula) 

* pēc aritmētisku kļūdu labošanas; 

 

1.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļa "Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā, uzstādīto liftu un 

kravas celšanas platformu tehniskā apkalpošana": 
(4. tabula) 

2. Pretendentu nosaukums, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

2.1. iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 4. daļā – SIA "OTIS LATVIA"; 

2.2. iepirkuma priekšmeta 3. daļā  – SIA "LIFTREMONTS". 

 

3. Līgumcena 

3.1. Līgumam iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 4. daļā – 4 120,00 EUR (bez PVN).  Kopējā 

līguma ietvaros veikto pasākumu izmaksu summa būs atkarīga no līguma izpildes laikā faktiski 

veicamo iekārtu remontu apjoma un izmaksām, bet jebkurā gadījumā nepārsniegs 

24 990,00 EUR (bez PVN). 

3.2. Līgumam iepirkuma priekšmeta 3. daļā – 2 880,00 EUR (bez PVN). Kopējā līguma ietvaros 

veikto pasākumu izmaksu summa būs atkarīga no līguma izpildes laikā faktiski veicamo iekārtu 

remontu apjoma un izmaksām, bet jebkurā gadījumā nepārsniegs 17 000,00 EUR (bez PVN). 

 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "KONE LIFTI LATVIJA", SIA "OTIS LATVIA",  

SIA "RECEPT-HOLDING LIFTS" un SIA "LIFTREMONTS" piedāvājumus, komisija secina, 

ka: 

4.1. pretendentu SIA "KONE LIFTI LATVIJA", SIA "OTIS LATVIA",  

SIA "RECEPT-HOLDING LIFTS" un SIA "LIFTREMONTS" kvalifikācija un piedāvājumi 

attiecīgajās iepirkuma priekšmeta daļās atbilst iepirkuma nolikumā (tālāk tekstā – nolikums) 

noteiktajām prasībām; 

4.2. pretendentu SIA "KONE LIFTI LATVIJA", SIA "OTIS LATVIA" un  

SIA "RECEPT-HOLDING LIFTS" piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Pretendenta  

SIA "LIFTREMONTS" piedāvājumā iepirkuma priekšmeta 1. un 3. daļā aprēķināta ceļa 

izdevumu summa, izmantojot pretendenta SIA "LIFTREMONTS" piedāvājumā norādīto 

maksu par 1 (vienu) kilometru un attālumu;   

4.3. iepirkuma priekšmeta 1. daļā "Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, uzstādīto 

liftu un pacēlāja tehniskā apkalpošana" saimnieciski visizdevīgākais ir SIA "OTIS LATVIA"  

piedāvājums (atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.5.1. punkta vērtēšanas kritērijiem), jo tā kopējā 

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums  

Kopējā cena viena kalendārā 

gada laikā veicamajām 

tehniskajām apkopēm (EUR, 

bez PVN)  

Ceļa 

izdevumi  

(EUR bez 

PVN) 

Vienas darba 

stundas 

izmaksas  

(EUR bez PVN) 

1. SIA "OTIS LATVIA"  2 970,00 0,00 37,00 

2. 
SIA "RECEPT-HOLDING 

LIFTS" 
3 396,00 10,00 24,80 

3. SIA "LIFTREMONTS" 2 880,00 3,50* 22,00 

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums  

Kopējā cena viena kalendārā 

gada laikā veicamajām 

tehniskajām apkopēm (EUR, 

bez PVN)  

Ceļa 

izdevumi  

(EUR bez 

PVN) 

Vienas darba 

stundas 

izmaksas  

(EUR bez PVN) 

1. SIA "OTIS LATVIA"  1 400,00 0,00 37,00 

2. 
SIA "RECEPT-HOLDING 

LIFTS" 
1 797,60 10,00 24,80 
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cena viena kalendārā gada laikā veicamajām tehniskajām apkopēm, kurai pieskaitītas 2 (divas) 

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

viszemākā (skatīt 5. tabulu); 

(5. tabula) 

4.4. iepirkuma priekšmeta 2. daļā "Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, uzstādītā 

liftu" saimnieciski visizdevīgākais ir SIA "OTIS LATVIA"  piedāvājums (atbilstoši iepirkuma 

nolikuma 6.5.2. punkta vērtēšanas kritērijiem), jo tā kopējā cena viena kalendārā gada laikā 

veicamajām tehniskajām apkopēm, kurai pieskaitīta 1 (viena) ārpuskārtas izsaukuma reizes ceļa 

izdevumu izmaksa un 2 (divas) darba stundu izmaksas ir viszemākā (6. tabula); 

(6. tabula) 

4.5. iepirkuma priekšmeta 3. daļā "Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādīto liftu 

un kravas celšanas platformu tehniskā apkalpošana" saimnieciski visizdevīgākais ir 

SIA "LIFTREMONTS" piedāvājums (atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.5.1. punkta vērtēšanas 

kritērijiem), jo tā kopējā cena viena kalendārā gada laikā veicamajām tehniskajām apkopēm, 

kurai pieskaitītas 2 (divas) ārpuskārtas izsaukuma reizes ceļa izdevumu izmaksas un 4 (četras) 

darba stundu izmaksas ir viszemākā (7. tabula); 

(7. tabula) 

4.7. iepirkuma priekšmeta 4. daļā "Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā, uzstādīto liftu un 

kravas celšanas platformu tehniskā apkalpošana" saimnieciski visizdevīgākais ir  

SIA "OTIS LATVIA" piedāvājums (atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.5.1. punkta vērtēšanas 

kritērijiem), jo tā kopējā cena viena kalendārā gada laikā veicamajām tehniskajām apkopēm, 

kurai pieskaitītas 2 (divas) ārpuskārtas izsaukuma reizes ceļa izdevumu izmaksas un 4 (četras) 

darba stundu izmaksas ir viszemākā (8. tabula); 

  

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums  

Kopējā cena viena kalendārā gada laikā veicamajām 

tehniskajām apkopēm,  kurai pieskaitītas 2 (divas) 

ārpuskārtas izsaukumu reižu ceļa izdevumu izmaksas 

un 4 (četras) darba stundu izmaksas   (EUR, bez PVN) 

1. SIA "KONE LIFTI LATVIJA" 3 240,00 

2. SIA "OTIS LATVIA"  1 568,00 

3. SIA "LIFTREMONTS" 1 593,00 

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums  

Kopējā cena viena kalendārā gada laikā veicamajām 

tehniskajām apkopēm,  kurai pieskaitītas 1 (viena) 

ārpuskārtas izsaukumu reižu ceļa izdevumu izmaksas 

un 2 (divas) darba stundu izmaksas   (EUR, bez PVN) 

1. SIA "KONE LIFTI LATVIJA" 2 410,00 

2. SIA "OTIS LATVIA"  1 004,00 

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums  

Kopējā cena viena kalendārā gada laikā veicamajām 

tehniskajām apkopēm,  kurai pieskaitītas 2 (divas) 

ārpuskārtas izsaukumu reižu ceļa izdevumu izmaksas 

un 4 (četras) darba stundu izmaksas   (EUR, bez PVN) 

1. SIA "OTIS LATVIA"  3 118,00 

2. SIA "RECEPT-HOLDING LIFTS" 3 515,20 

3. SIA "LIFTREMONTS" 2 975,00 



4 

 
(8. tabula) 

4.5. elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 29.10.2018. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendentu SIA "OTIS LATVIA" un SIA "LIFTREMONTS" 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 iepirkuma uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 1. daļā "Latvijas Bankas ēkā  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, uzstādīto liftu un pacēlāja tehniskā apkalpošana", iepirkuma 

priekšmeta 2. daļā "Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, uzstādītā lifta tehniskā 

apkalpošana" un iepirkuma priekšmeta 4. daļā "Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā, 

uzstādīto liftu un kravas celšanas platformu tehniskā apkalpošana" atzīt SIA "OTIS LATVIA" 

un slēgt ar to iepirkuma līgumu par liftu un pacēlāja apkalpošanu Latvijas Bankas ēkās  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā un Teātra ielā 3, Liepājā; 

2) par iepirkuma uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 3. daļā "Latvijas Bankas ēkā  

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādīto liftu un kravas celšanas platformu tehniskā apkalpošana" un 

atzīt SIA "LIFTREMONTS" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par liftu un kravas celšanas 

platformu apkalpošanu Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā; 

3) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem 

un informēt pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem. 

 

Sēdes vadītāja  

 

I. Krastiņa 

 

 

 

Protokolētāja 

 

 

I. Pilsētniece 

  
 

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums  

Kopējā cena viena kalendārā gada laikā veicamajām 

tehniskajām apkopēm,  kurai pieskaitītas 2 (divas) 

ārpuskārtas izsaukumu reižu ceļa izdevumu izmaksas 

un 4 (četras) darba stundu izmaksas   (EUR, bez PVN) 

1. SIA "OTIS LATVIA"  1 548,00 

2. SIA " RECEPT-HOLDING LIFTS" 1 916,80 


