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Visiem iepirkuma LB/2018/88
ieinteresētajiem piegādātājiem

Par papildu informāciju
Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir saņēmusi un izskatījusi
ieinteresētā piegādātāja vēstuli par iepirkuma "Par bezskaidras naudas norēķinu
nodrošināšanu interneta tirdzniecības vietnē" (iepirkums LB/2018/88; tālāk tekstā –
iepirkums) nolikumu. Atbildot uz ieinteresētā piegādātāja informācijas pieprasījumu,
Komisija sniedz šādas atbildes.
1. jautājums:
"Pasūtītājs kā iepirkuma priekšmetu ir definējis maksājumu karšu un bank link
pakalpojumu nodrošināšanu, tajā skaitā, 1. pielikuma 3.3. punkts. No nolikuma nav
skaidrs vai ar šo tiek paredzēts, ka Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj arī maksājumu
veikšanas pakalpojuma internetā komisijas maksa par finanšu iestādi, kas nav pats
Pretendents. Ja tomēr tā ir, tad vispārpieņemtā tirgus prakse nosaka, ka finanšu
nosacījumu saskaņošana paliek Pasūtītāja un attiecīgās finanšu iestādes atbildībā,
pārziņā."
Atbilde:
Komisija norāda, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 1. pielikuma 3.3. punktā noteiktajam
pretendentam ir pienākums nodrošināt Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietnē
www.e-monetas.lv (tālāk tekstā – tirdzniecības vietne) uzsāktu maksājumu norēķinus
internetbankā ar ne mazāk kā trīs Latvijā darbojošos kredītiestāžu vai ārvalstu
kredītiestāžu filiāļu internetbanku starpniecību.
Atbilstoši pretendenta piedāvātajam risinājumam minētās iepirkuma nolikuma prasības
izpilde var tikt nodrošināta divos veidos, t.i.:
1. veids – piedāvājot iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu tehnisko risinājumu
(platformu), kuram bez paša pretendenta nodrošinātajiem tirdzniecības vietnē uzsāktu
maksājumu norēķinu internetbankā pakalpojumiem ir iespējams pieslēgt vēl vismaz divu
citu Latvijā darbojošos kredītiestāžu vai ārvalstu kredītiestāžu filiāļu internetbanku
pakalpojumus, paredzot, ka pašam pasūtītājam ir jāvienojas ar attiecīgajām
kredītiestādēm par tirdzniecības vietnē uzsāktu maksājumu norēķinu internetbankā
nodrošināšanu;
2. veids – piedāvājot iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu tehnisko risinājumu
(platformu), kuram ir iespējams pieslēgt vismaz 3 (trīs) Latvijā darbojošos kredītiestāžu
vai ārvalstu kredītiestāžu filiāļu internetbanku pakalpojumus, un nodrošinot, ka attiecīgie
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maksājumu pakalpojumi ir pieejami, pašam pasūtītājam neslēdzot līgumus ar attiecīgajām
kredītiestādēm par tirdzniecības vietnē uzsāktu maksājumu norēķinu internetbankā
veikšanu.
Atbilstoši 1. veidam pretendentam finanšu piedāvājumā norādītajā komisijas maksas
apmērā nav obligāti jāiekļauj maksā par maksājumu veikšanas pakalpojuma internetā tā
komisijas maksas daļa, kuru par maksājuma veikšanu jāsamaksā iestādei, kas nav pats
pretendents.
Savukārt atbilstoši 2. veidam pretendentam finanšu piedāvājumā norādītajā komisijas
maksas apmērā ir jāiekļauj maksā par maksājumu veikšanas pakalpojuma internetā tā
komisijas maksas daļa, kuru par maksājuma veikšanu jāsamaksā iestādei, kas nav pats
pretendents.
2. jautājums:
"Pasūtītājs iepirkuma nolikuma 1. pielikumā norāda, ka Pretendentam ir jānodrošina
tehniskais risinājums jeb platforma, kur zemāk uzskaitīta sagaidāmā funkcionalitāte.
Pretendents uzskata, ka tik detalizētas un specifiskas prasības norāda uz to, ka Pasūtītājs
vadās pēc kāda jau tirgū esoša risinājuma tehniskās specifikācijas. Pretendents vēlas
norādīt, ka iepirkuma priekšmeta izpildi var nodrošināt ar vienkāršākas funkcionalitātes
risinājumu, kas, tajā skaitā, ļautu iepirkumā piedalīties virknei finanšu iestāžu, kuru rīcībā
šobrīd nav iepriekš minētās platformas ar tajā sagaidāmo funkcionalitāti. Uzskatām, ka
šādi tiktu sasniegts viens no iepirkuma mērķiem – iegūt funkcionalitāti par iespējami
zemāku cenu, kas nav iespējams, ja pretendentu skaits tiek ierobežots."
Atbilde:
Komisija norāda, ka saistībā ar šā iepirkuma veikšanu Latvijas Banka neplāno izstrādāt
pilnībā jaunu risinājumu tirdzniecībai internetā vai atteikties no tām funkcionalitātes
prasībām, kuras norādītas iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā un ir pasūtītājam
nepieciešamas ērtai un raitai tirdzniecības nodrošināšanai. Ja Komisija ļautu iepirkumā
piedalīties pretendentiem, kuru rīcībā nav iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas
prasībām atbilstoša tehniskā risinājuma (platformas), tad faktiski Latvijas Banka nevarētu
tirdzniecību organizēt un pārraudzīt ērtā un vienotā veidā (piem., nebūt iespējams
nodrošināt tiešsaistē apskatāmu vienotu pārskatu par veiktajiem darījumiem un to statusu)
un būtu nepieciešams veikt resursietilpīgus izstrādes darbus citās tirdzniecības vietnes
sadaļās. Iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības noteiktas, ņemot
vērā Latvijas Bankas faktiskās vajadzības, nevis pašreizējā pakalpojumu sniedzēja
iespējas.
3. jautājums:
"Līdzīgi kā 2. punktā minētais, Pretendents vēlas norādīt uz virkni citiem punktiem
nolikumā un tā pielikumos, kuru izpildei nav nepieciešams tik sarežģīts un specifisks
tehniskais risinājums, vadoties pēc Pretendenta pieredzes sadarbībā ar līdzīgiem
klientiem – 1. pielikuma 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 12., 13., 14. punkts."
Atbilde:
Ieinteresētais piegādātājs savā vēstulē nav norādījis, kāpēc un kuras tieši iepirkuma
nolikuma tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības tā ieskatā būtu atzīstamas par
nepamatotām, kā arī nav sniedzis informāciju par pretendenta piedāvāto alternatīvo
risinājumu līdzīgos iepirkumos. Attiecībā uz to, kāpēc pretendentam ir jāpiedāvā
iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs tehniskais risinājums
(platforma), sk. Komisijas atbildi uz 2. jautājumu.
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Ņemot vērā iepriekš minētās atbildes, Komisijai nav pamata grozīt iepirkuma nolikumu.
Ar patiesu cieņu,
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja
vietniece
A. Tīrums
Tālr. 67022312; e-pasta adrese: Andis.Tirums@bank.lv

I. Krastiņa

