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Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par bezskaidras naudas norēķinu 

nodrošināšanu interneta tirdzniecības vietnē (tālāk tekstā – komisija) vadītājs R. Jakovļevs. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi I. Krastiņa, I. Medne, K. Rauhvargers un V. Kepe. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre I. Pilsētniece. 

1. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums 
Kopējā cena* 

(euro bez PVN) 

UAB "Paysera LT" (Lietuva) 5 111,83 

AS "SEB banka" 6 452,60 

AS "Swedbank" 6 257,00 

* Komisijas maksājumi kopā vienā gadā. 

2. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu UAB "Paysera LT" (Lietuva), AS "SEB banka" un AS "Swedbank" 

piedāvājumus, publiski pieejamās datubāzēs esošo un pretendentu iesniegto informāciju, 

komisija secina, ka: 

1) pretendentu UAB "Paysera LT" (Lietuva) un AS "Swedbank" kvalifikācija un piedāvājumi 

atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām; 

2) pretendenta AS "SEB banka" piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, jo 

pretendents nav iesniedzis iepirkuma nolikuma 5.2.2. un 5.2.3. punktā prasīto informāciju 

(līgumprojektu un piedāvātās programmsaskarnes tehnisko aprakstu), kā rezultātā komisija 

nevar pārliecināties par pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas 

(iepirkuma nolikuma 1. pielikums) prasībām. Ņemot vērā minēto, komisija atbilstoši 

iepirkuma nolikuma 6.3. punktam nolemj izslēgt AS "SEB banka" no turpmākās dalības 

iepirkumā; 

3) pretendentu UAB "Paysera LT" (Lietuva) un AS "Swedbank" piedāvājumos nav aritmētisku 

kļūdu;  

4) pretendenta UAB "Paysera LT" (Lietuva) piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, jo 

piedāvātā kopējā cena (komisijas maksājumi vienā gadā) ir viszemākā; 

5) uz pretendentu UAB "Paysera LT" (Lietuva) nav attiecināms neviens no Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem;  

6) lai pārbaudītu to, vai uz pretendentu UAB "Paysera LT" (Lietuva), kuram atbilstoši nolikumā 

noteiktajām prasībām un piedāvājumu izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. pantā minētie pretendentu izslēgšanas 

gadījumi, nepieciešams pieprasīt pretendenta reģistrācijas valsts kompetentu institūciju 

izziņas. 
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Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) piešķirt iespējamas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības UAB "Paysera LT" (Lietuva); 

2) pieprasīt pretendentam UAB "Paysera LT" (Lietuva) iesniegt tā reģistrācijas valsts 

kompetento institūciju izziņas, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas  

Publisko iepirkumu likuma 9.  pantā minētie gadījumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs 

 

 

R. Jakovļevs 

 

 

Protokolētāja I. Pilsētniece 

 


