APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas
2019. gada 22. februāra sēdes lēmumu,
1. protokols
R. Jakovļevs
Latvijas Bankas
iepirkuma komisijas vadītājs
IEPIRKUMA NOLIKUMS

Par bezskaidras naudas norēķinu nodrošināšanu interneta tirdzniecības vietnē
1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
1.1. LB/2018/88
2. PASŪTĪTĀJS
2.1. Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050
3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS
3.1. Bezskaidras naudas norēķinu, t.sk. maksājumu karšu pieņemšanas, nodrošināšana
Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietnē www.e-monetas.lv (tālāk tekstā – tirdzniecības
vietne) un tirdzniecības vietnē uzsāktu maksājumu (bank link) apstrāde, uzturēšana un
apkalpošana (tālāk tekstā kopā – Pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā –
nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) minētajiem nosacījumiem.
3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 66110000-4 "Banku pakalpojumi".
4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS
4.1. Līguma izpildes laiks – Pakalpojums jānodrošina līdz brīdim, kad iestājas kāds no
turpinājumā minētajiem nosacījumiem:
4.1.1. aprit 5 (pieci) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas;
4.1.2. kopējā samaksa par līguma izpildes ietvaros nodrošināto Pakalpojumu sasniedz līguma
maksimālo līgumcenu – 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit
deviņi euro un 99 centi) bez PVN.
5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA
5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma
variantu iesniegšana nav atļauta.
5.2. Pretendentu piedāvājuma dokumenti:
5.2.1. nolikuma 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstoša, pilnībā aizpildīta piedāvājuma
forma;
5.2.2. pretendenta piedāvātais līgumprojekts, kurš atbilst nolikuma, t.sk. tehniskās
specifikācijas (nolikuma 1. pielikums), prasībām;
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5.2.3. pretendenta piedāvātās programmsaskarnes apraksts ar tādu detalizācijas pakāpi, lai
pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai (nolikuma
1. pielikums);
5.2.4. 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 maksātnespējas process, nav apturēta tā
saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts;
5.2.5. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas
prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā
papildus iekļauj šādus dokumentus:
5.2.5.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību
vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei;
5.2.5.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no
nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;
5.2.5.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas
apliecības kopiju;
5.2.6. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par
personu apvienības izveidošanu.
5.3. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas
termiņš Latvijas Bankā līdz 2019. gada 5. marta 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 un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2019. gada
5. marta plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums LB/2018/88
"Par bezskaidras naudas norēķinu nodrošināšanu interneta tirdzniecības vietnē" 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 dzīvesvieta 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 5.2.4. 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.
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6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, 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 vai
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā 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;
6.1.3. pretendents nav Eiropas Ekonomikas zonā licencēta kredītiestāde, maksājumu iestāde vai
elektroniskās naudas iestāde;
6.1.4. pretendentam nav noslēgts līgums ar VISA un MasterCard sistēmu uzturētājiem par
maksājumu karšu pieņemšanu, tajā skaitā maksājumu karšu transakciju apkalpošanu interneta
vidē;
6.1.5. pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017. un 2018. gadā, kā arī 2019. gadā līdz
piedāvājuma iesniegšanai) interneta vidē sniedzis VISA un MasterCard sistēmas maksājumu
karšu pieņemšanas un apkalpošanas pakalpojumus mazāk nekā 2 (divās) interneta tirdzniecības
vietnēs1;
6.1.6. pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017. un 2018. gadā, kā arī 2019. gadā līdz
piedāvājuma iesniegšanai) nodrošinājis interneta tirdzniecības vietnē uzsāktu maksājumu
apstrādes, uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumus mazāk nekā 2 (divās) interneta
tirdzniecības vietnēs1;
6.1.7. pretendents nav tiesīgs sniegt Pakalpojumu Latvijas Republikā.
6.2. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad:
6.2.1. prasībām, kas izriet no nolikuma 6.1.1. punkta, ir jāatbilst visiem personu apvienības
dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem);
6.2.2. pretendentu kvalifikācijas prasībām, kuras izriet no nolikuma 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6.
un 6.1.7. punktiem, ir jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam
(personālsabiedrības biedram);
6.2.3. personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas
izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina
pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–2280. pantam,
vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra
atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi.
6.3. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības
iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
6.4. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura kvalifikācija un
piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski
visizdevīgākais.
6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu
(nolikuma 2. pielikuma 2. tabula).

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumā nebūs iekļāvis nolikuma 2. pielikumā minēto pieredzes apliecinājumu vai
Komisijai radīsies šaubas par pretendenta pieredzes atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga
pieprasīt pretendentam iesniegt detalizētu informāciju par to, kad, kuram pasūtītājam, kurā interneta tirdzniecības
vietnē un kādus tieši bezskaidras naudas norēķinu nodrošināšanas pakalpojumus pretendents ir sniedzis.
1
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6.6. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.5. punktā noteiktajam piedāvājumu
izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad līguma
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvātais Pakalpojuma ieviešanas
termiņš ir visīsākais.
6.7. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta pasūtītāja sagatavoto nolikuma
prasībām atbilstošo līguma projektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas, Komisijai
ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais pretendents atsakās slēgt līgumu un lemt par līguma slēgšanu
ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikumā noteiktajām
prasībām, un kura piedāvātā kopējā cena ir nākamā zemākā, vai pārtraukt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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: konkursi@bank.lv; fakss –
6702 2420; 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
tīmekļvietnē. 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. Kontaktpersonas Latvijas Bankā – Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļas
vadītāja Ieva Bela (tālr. +371 6702 2434, e-pasta adrese: Ieva.Bela@bank.lv) un Kases un
naudas apgrozības pārvaldes Kases operāciju daļas galvenais kases operāciju metodikas
eksperts Andis Tīrums (tālr. +371 6702 2312, e- pasta adrese: Andis.Tirums@bank.lv).
Kontaktpersona informācijas tehnoloģiju risinājumu jautājumos Informācijas sistēmu
pārvaldes vadītāja vietnieks Krišs Rauhvargers (tālr. +371 67022316, e-pasta adrese:
Kriss.Rauhvargers@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 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 3 (trim) lapām un
2. pielikums uz 4 (četrām) lapām.
* * *
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1. pielikums
2019. gada 22. februāra
iepirkuma LB/2018/88 nolikumam
BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINU NODROŠINĀŠANAS INTERNETA
TIRDZNIECĪBAS VIETNĒ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
I VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS
1. PASŪTĪTĀJA interneta tirdzniecības vietnē www.e-monetas.lv (tālāk tekstā – tirdzniecības
vietne) tiek veikta Latvijas Bankas kolekcijas monētu un citu numismātikas produktu
tirdzniecība, nodrošinot bezskaidras naudas norēķinus ar VISA un MasterCard sistēmas
maksājumu kartēm (tālāk tekstā – maksājumu kartes) un norēķinos izmantojot internetbankas
pakalpojumus.
2. Latvijas Banka gadā emitē četras līdz septiņas kolekcijas monētas, vienu vai divas 2 euro
piemiņas monētas un vienu apgrozības produktu komplektu. Jauno produktu pirmajā
tirdzniecības dienā raksturīgs ievērojams tirdzniecības kāpums.
3. Pretendentam, ar kuru šā iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums (tālāk tekstā –
IZPILDĪTĀJS), jānodrošina tehniskais risinājums jeb platforma, kura:
3.1. savietojama ar tirdzniecības vietni;
3.2. nodrošina maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietnē, ar maksājumu kartēm veikto
darījumu summu pārskaitīšanu Latvijas Bankas norādītajā norēķinu kontā ne vēlāk kā
2 darbadienās;
3.3. nodrošina tirdzniecības vietnē uzsāktu maksājumu norēķinus internetbankā ar ne mazāk kā
trīs Latvijā darbojošos kredītiestāžu vai ārvalstu kredītiestāžu filiāļu internetbanku starpniecību,
nodrošinot veikto darījumu summu pārskaitījumus ne vēlāk kā nākamajā darbadienā Latvijas
Bankas norādītajā norēķinu kontā Latvijas Bankā, AS "Citadele banka", AS "SEB banka",
AS "Swedbank" vai kontā maksājumu iestādē, ja pretendents ir maksājumu iestāde vai
elektroniskās naudas iestāde;
3.4. nodrošina tiešsaistē apskatāmu pārskatu par veiktajiem darījumiem un to statusiem;
3.5. nodrošina atcelšanas vai atgriešanas funkcionalitāti katram darījumam, gadījumos, kad
pircējs atsakās no iegādātās kolekcijas monētas vai numismātikas produkta vai noteiktā laikā
neizņem iegādāto kolekcijas monētu vai numismātikas produktu;
3.6. nodrošina datorlasāma (piemēram, CSV formāta) pārskata par noteiktā periodā veiktiem
darījumiem izgūšanu;
3.7. nodrošina pasākumus krāpniecības risku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanai, t.sk. funkcionalitāti, ar kuru PASŪTĪTĀJS var definēt papildu filtrus krāpniecības
risku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku mazināšanai.
4. Plānotais darījumu apjoms ar maksājumu kartēm tirdzniecības vietnē līguma darbības laikā:
4.1. ar maksājumu kartēm veikto darījumu apjoms – 2 000 darījumi gadā, 10 000 darījumi
līguma darbības laikā;
4.2. vidējā viena ar maksājumu kartēm veiktā darījuma summa – 105 euro;
4.3. maksimālā viena ar maksājumu kartēm veiktā darījuma summa – 1 000 euro;
4.4. darījuma valūta – euro.
5. Tirdzniecības vietnē pieņemto maksājumu karšu prognozētais sadalījums:
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1. tabula
Latvijā izdotas kartes
Citās EEZ valstīs
izdotas kartes
Citur izdotas kartes

Debit
MasterCard
7%

Maestro
1%

MasterCard
33%

VISA
19%

VISA Debit
12%

2%
0%

0%
0%

9%
2%

9%
0%

5%
1%

6. Prognozētais darījumu skaits ar tirdzniecības vietnē uzsāktu maksājumu norēķiniem
internetbankā līguma darbības laikā:
6.1. veikto darījumu apjoms – 3 200 darījumi gadā, 16 000 darījumi līguma darbības laikā;
6.2. vidējā viena darījuma summa – 95 euro;
6.3. maksimālā viena darījuma summa – 1 000 euro;
6.4. darījuma valūta – euro.
7. Tirdzniecības vietnē uzsāktu maksājumu norēķinu internetbankā prognozētais sadalījums
līguma darbības laikā:
7.1. AS "Citadele banka" internetbanka – 1 500 darījumi;
7.2. AS "SEB banka" internetbanka – 3 500 darījumi;
7.3. AS "Swedbank" internetbanka – 11 000 darījumi.
8. IZPILDĪTĀJS veic maksājumu karšu autorizāciju, darījumu datu apstrādi, nodarbojas ar
reklamāciju izskatīšanu un sadarbojas ar PASŪTĪTĀJU citos ar maksājumu karšu darījumu
datu apstrādi saistītos jautājumos.
9. IZPILDĪTĀJS var izmantot IZPILDĪTĀJA izvēlētu ārpakalpojuma sniedzēju.
IZPILDĪTĀJAM piedāvājumā jānorāda tā izvēlētā ārpakalpojuma sniedzēja nosaukums,
reģistrācijas numurs un datums, kad noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.
10. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM konsultācijas pa tālruni pakalpojuma lietošanas
jautājumos darbadienās no plkst. 8.30. līdz plkst. 17.30.
II NORĒĶINU SISTĒMAS PRASĪBAS SAVIETOJAMĪBAI AR TIRDZNIECĪBAS
VIETNI
11. Izteikta tirdzniecības apjoma kāpuma dienās (kolekcijas monētu izlaišanas dienā)
jānodrošina palielināta transakciju plūsma – ne mazāka par 400 vienlaicīgiem lietotāju
pieslēgumiem.
12. IZPILDĪTĀJS nodrošina programmasaskarni ar vismaz šādu funkcionalitāti:
12.1. maksājuma uzsākšana (iepriekš izvēloties maksājuma veidu – karšu maksājums vai
maksājums, izmantojot internetbanku);
12.2. atgriešanās tirdzniecības vietnē pēc šā pielikuma 12.1. punktā minētā maksājuma
uzsākšanas pieprasījuma sekmīgas izpildes;
12.3. atgriešanās tirdzniecības vietnē pēc šā pielikuma 12.1. punktā minētā maksājuma
uzsākšanas pieprasījuma noraidījuma saņemšanas;
12.4. iespēja noskaidrot šā pielikuma 12.1. punktā minētā maksājuma statusu.
13. IZPILDĪTĀJA programmatūras risinājuma (gan portāla, gan programmsaskarnes) sniegtā
informācija par maksājuma statusu ir galēja (t.i., izpildīts maksājums nevar kļūt par noraidītu),
un PASŪTĪTĀJS var to izmantot, lai pieņemtu lēmumu par darījuma statusu.
14. Programmsaskarnei jābūt izmantojamai no PHP programmēšanas vides, uzstādīšanai
vēlams izmantot Composer pakotņu pārvaldības rīku.
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15. Saziņa starp tirdzniecības vietni un IZPILDĪTĀJA serveri, izmantojot programmsaskarni,
kā arī starp tirdzniecības vietnes apmeklētāju un IZPILDĪTĀJA portālu, notiek pa drošu, šifrētu
HTTP sakaru kanālu.
III LĪGUMĀ IEKĻAUJAMIE NOSACĪJUMI
16. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs līguma izpildes laikā vienpusēji mainīt šā iepirkuma ietvaros
piedāvātās cenas. IZPILDĪTĀJA piedāvātās cenas ir noteiktas nemainīgas, t.sk. to apmērs nav
atkarīgs no tirdzniecības vietnē veikto darījumu skaita vai kopsummas.
17. PASŪTĪTĀJS negarantē, ka līguma izpildes laikā tirdzniecības vietnē tiks veikts kāds
noteiks darījumu skaits vai apjoms, vai izmantots katrs norēķinu veids kādā noteiktā apjomā.
18. Abām līgumslēdzējpusēm (tālāk tekstā – PUSES) ir paredzēta iespēja, sākot ar otro līguma
darbības gadu, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI 90
(deviņdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
19. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs tirdzniecības vietnē noteikt viena darījuma apjoma (kolekcijas
monētu vai numismātikas produktu skaita) un darījuma summas limitu, citus tirdzniecības
izņēmumus un nosacījumus, kā arī visus ierobežojumus bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji
mainīt.
20. PUSES nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski pieejamu
informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos. Šis konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku.
21. Līgums izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Strīdus un
domstarpības, par kurām PUSES nevienojas pārrunu ceļā, izskata Latvijas Republikas tiesā.
Tiesas vieta – Rīga, Latvija. Ja IZPILDĪTĀJS nav Latvijas Republikas rezidents, PUSES var
vienoties par citu strīdu risināšanas kārtību, izņemot strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā.
22. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt saistītās personas, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju
PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2018/88 nolikuma prasībām un uz kuras iespējām
IZPILDĪTĀJS ir balstījies no iepirkuma LB/2018/88 nolikuma izrietošo kvalifikācijas prasību
izpildei, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 62. panta nosacījumiem.
23. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu,
neatlīdzinot zaudējumus un rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, ja līgumu nav iespējams
izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

2. pielikums
2019. gada 22. februāra
iepirkuma LB/2018/88 nolikumam
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA
1. Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā
"Par bezskaidras naudas norēķinu nodrošināšanu interneta tirdzniecības vietnē" (iepirkuma
identifikācijas Nr. LB/2018/88; tālāk tekstā – iepirkums).
1. tabula
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)
*Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu
apvienības dalībnieku. Savukārt, 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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2. Piedāvājam nodrošināt bezskaidras naudas norēķinus Latvijas Bankas interneta tirdzniecības
vietnē atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām par šādām cenām:
2. tabula
Nr.
p.k.
1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Izmaksu pozīcija

Komisijas
apmērs (bez
PVN)#

Prognozētais
skaits gada
laikā##

Vidējā
darījuma
summa,
euro##

Komisijas
maksājumi kopā
vienā gadā (euro
bez PVN)

2

3

4

5

6

Norēķinu platforma:
vienreizēja pakalpojuma ieviešanas maksa
maksa par darījuma apstrādi
ikmēneša maksa
Maksājumu karšu pieņemšana internetā:
pakalpojuma ieviešanas maksa
ikmēneša maksa

EUR

˟

=(3 4)

1

=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)

% vai EUR

5 200

105

˟

EUR

12

=(3 4)

EUR
EUR

1
12

=(3 4)

˟
˟

=(3 4)
=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)

2.3.

Pretendenta* izdotas debetkartes

% vai EUR

100

2.4.

Pretendenta* izdotas kredītkartes

% vai EUR

350

2.5.

Pretendenta* izdotas biznesa kartes**
Citu Latvijā reģistrētu kredītiestāžu vai
ārvalstu kredītiestāžu filiāļu izdotas
debetkartes
Citu Latvijā reģistrētu kredītiestāžu vai
ārvalstu kredītiestāžu filiāļu izdotas
kredītkartes
Citu Latvijā reģistrētu kredītiestāžu vai
ārvalstu kredītiestāžu filiāļu izdotas
biznesa kartes**

% vai EUR

-

% vai EUR

300

2.9.

=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)

105

2.6.

2.7.

=(3x4) (ja 3 norādīts EUR)

105
=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)

700

% vai EUR

-

Citās EEZ*** valstīs izdotas debetkartes

% vai EUR

120

2.10.

Citās EEZ valstīs izdotas kredītkartes

% vai EUR

375

2.11.

Citās EEZ valstīs izdotas biznesa kartes**

% vai EUR

-

2.12.

Ārpus EEZ valstīm izdotas debetkartes

% vai EUR

20

2.13.

Ārpus EEZ valstīm izdotas kredītkartes

% vai EUR

35

2.14.
2.15.
3.
3.1.
3.2.

Ārpus EEZ valstīm izdotas biznesa kartes**
Pretenziju izskatīšana
Maksājumu veikšanas pakalpojums internetā
pakalpojuma ieviešanas maksa
ikmēneša maksa

% vai EUR
EUR

3

EUR
EUR

1
12

=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)

=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)
=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)

105

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
(..)

komisijas maksa par darījumu****
komisijas
maksa
par
darījumu****
__________ (norādīt maksājuma veidu un iestādi)
komisijas
maksa
par
darījumu****
__________ (norādīt maksājuma veidu un iestādi)
komisijas
maksa
par
darījumu****
__________ (norādīt maksājuma veidu un iestādi)
komisijas
maksa
par
darījumu****
__________ (norādīt maksājuma veidu un iestādi)
komisijas
maksa
par
darījumu****
__________ (norādīt maksājuma veidu un iestādi)

=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)
=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)

=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)
=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)

105

3.3.

=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)
=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)

=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)

% vai EUR

2.8.

=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)

=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)
=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)

˟

=(3 4)

˟
˟

=(3 4)
=(3 4)
=(3˟4˟5) (ja 3 norādīts %)

% vai EUR

3200

95

% vai EUR
% vai EUR
% vai EUR

95

% vai EUR
% vai EUR
KOPĒJĀ CENA
(1.1.+1.2.+1.3.+2.1.+2.2.+2.3.+2.4. +2.6.
+2.7.+2.9.+2.10.+2.12.+2.13.+2.15.+3.1.+3.2.+
3.3.):

=(3˟4) (ja 3 norādīts EUR)
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Piezīmes
*
Ja pretendents neizdod norēķinu kartes vai pretendenta izdoto maksājumu karšu pieņemšanas internetā komisijas
apmērs neatšķiras no pretendenta piedāvātā citu Latvijā reģistrētu kredītiestāžu vai ārvalstu kredītiestāžu filiāļu
izdoto maksājumu karšu pieņemšanas internetā komisijas apmēra, tad pretendents 2. tabulas 2.3., 2.4. un 2.5.
izmaksu pozīcijā norāda tādas pašas cenas kā attiecīgi 2. tabulas 2.6., 2.7. un 2.8. izmaksu pozīcijā.
**
Biznesa karte – norēķinu karte juridiskajai personai. 2. tabulas 2.5., 2.8., 2.11. un 2.14. izmaksu pozīcijā
norādītās cenas netiek iekļautas 2. tabulas kopējās cenas aprēķinā, bet tās būs izpildītājam saistošas līguma izpildes
ietvaros.
***
Eiropas Ekonomikas zona.
****
Ja pretendents maksājumu veikšanas pakalpojuma internetā pozīcijā nevar piedāvāt vienotu komisijas maksu
par darījumu (2. tabulas 3.3. izmaksu pozīcija), tad pretendents:
a) 2. tabulas 3.3. izmaksu pozīcijas apakšpozīcijās sniedz informāciju par katra atsevišķa pretendenta piedāvātā
maksājumu veikšanas pakalpojuma internetā izmaksām, norādot maksājuma veidu un iestādi;
b) var piedāvāt tik daudz 2. tabulas 3.3. izmaksu pozīcijas apakšpozīciju, cik maksājumu veikšanas pakalpojuma
internetā veidu un iestāžu pretendents pasūtītājam piedāvā;
c) 2. tabulas 3.3. izmaksu pozīcijā norāda vidējo aritmētisko komisijas maksas apmēru euro, kas aprēķināma,
summējot 2. tabulas 3.3. izmaksu pozīcijas apakšpozīcijās norādītās komisijas maksas un iegūto summu dalot ar
pretendenta piedāvāto 2. tabulas 3.3. izmaksu pozīcijas apakšpozīciju skaitu.
#
Pretendenta piedāvājumā norādītajā komisijas maksas apmērā iekļaujama gan komisijas maksa, kuru maksā
pasūtītājs (Latvijas Banka), gan komisijas maksa, kuru maksā pircējs (ja pircējam atbilstoši tā izvēlētajam
maksājuma veidam tāda jāmaksā). Piemēram, ja pretendents piedāvā maksājumu iniciēšanas pakalpojumu, tad
pretendenta piedāvājumā norādītajā komisijas maksas apmērā jāiekļauj arī komisijas maksa par SEPA standarta
pārskaitījumu (izejošo maksājumu), kuru pircējs samaksā kredītiestādei, no kuras konta tiek veikts maksājums par
pirkumu. Ja pretendenta piedāvātā komisijas maksa tiek aprēķināta no vairākām komponentēm (piem., procentiem
no darījuma summas, fiksēta apmēra maksas un tādiem papildu nosacījumiem kā minimālais vai maksimālais
komisijas maksas apmērs), tad pretendents piedāvājumā norāda precīzu un izsmeļošu informāciju par visām
komisijas maksu veidojošajām komponentēm, lai Latvijas Bankas iepirkuma komisija varētu pārliecināties par
pretendenta veikto aprēķinu pareizumu. Pretendenta piedāvājumā norādītās komisijas maksu veidojošajās
komponentes tiks piemērotas līguma izpildes ietvaros un tās nevar būt noteiktas kā mainīgs lielums (piem., nevar
tikt izmantotas mainīgās procentu likmes vai pretendenta vienpusēji maināma cenrāža izcenojumi).
##
Prognozētais darījumu skaits gada laikā un vidējā darījuma summa norādīta piedāvājuma kopējās summas
noteikšanai, bet to faktiskais apmērs pirms līguma izpildes nav zināms. Latvijas Banka negarantē minēto darījumu
skaitu un apmēru.
Pretendents nav tiesīgs veikt grozījumus šā pielikuma 2. tabulā, t.sk. svītrot kādu no izmaksu pozīcijām, papildināt
ar jaunām izmaksu pozīcijām, izņemot 2. tabulas 3. izmaksu pozīcijas papildināšanu ar apakšpozīcijām (papildus
maksājumu veidu un iestādi) pretendentam nepieciešamajā skaitā, kā arī grozīt vērtības, kuras norādītas 2. tabulas
kolonnās "Prognozētais skaits gada laikā" un "Vidējā darījuma summa, euro".

3. Apliecinām, ka:
3.1. pretendenta piedāvātajās cenās (komisijas maksās) ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas
ar šā iepirkuma priekšmetā noteiktā pakalpojuma sniegšanu, izņemot pievienotās vērtības
nodokli;
3.2. pretendentam ir noslēgts līgums ar VISA un MasterCard sistēmu uzturētājiem par
maksājumu karšu pieņemšanu, tajā skaitā maksājumu karšu transakciju apkalpošanu interneta
vidē;
3.3. pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017. un 2018. gadā, kā arī 2019. gadā līdz
piedāvājuma iesniegšanai):
3.3.1. ir interneta vidē sniedzis VISA un MasterCard sistēmas maksājumu karšu pieņemšanas
un apkalpošanas pakalpojumus vismaz 2 (divās) interneta tirdzniecības vietnēs;
3.3.2. ir nodrošinājis interneta tirdzniecības vietnēs uzsāktu maksājumu apstrādes, uzturēšanas
un apkalpošanas pakalpojumus vismaz 2 (divās) interneta tirdzniecības vietnēs;
3.4. pretendents nodrošinās iepirkuma priekšmetā noteiktā pakalpojuma ieviešanu ___ (skaits
cipariem) (_______ (skaits vārdiem)) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3.5. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas;
3.6. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
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Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo):
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un mēs piekrītam tajā iekļautās informācijas
publicēšanai;
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: ___________________

