
 

 

 

LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

Iepirkums Nr. LB/2019/41  "Par seifu tehnisko apkalpošanu" 

 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

02.07.2019.                    Nr.3  

 

Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par seifu tehnisko apkalpošanu 

(tālāk tekstā – komisija) vadītājas p.i. I. Medne. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi: R. Jakovļevs un A. Kalniņš. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre I. Pilsētniece. 

 

1. Saņemtie piedāvājumi  

 

 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas 

kārtība 

M
ak

si
m

āl
ai

s 

p
u

n
k

tu
 s

k
ai

ts
 

SIA "DATA J & S"  "HANSAB" SIA 

V
ēr

tī
b

a 

P
u

n
k

ti
 

V
ēr

tī
b

a 

P
u

n
k

ti
 

1. Kopējā ikgadējās tehniskās apkopes cena vienam gadam: 
1.1. piedāvājums, kurā kopējā ikgadējās tehniskās apkopes 

cena vienam gadam (finanšu piedāvājuma (nolikuma 3. 

pielikums) 1. punkts, tālāk tekstā – apkopes cena) ir 

viszemākā, saņem 70 (septiņdesmit) punktus; 

1.2. piedāvājums, kurā piedāvātā apkopes cena ir augstāka 

par viszemāko, saņem punktu skaitu, ko aprēķina pēc 
šādas formulas: 

               viszemākā apkopes cena 

punktu skaits = -------------------------------------- x 70 
                                vērtējamā apkopes cena 

70 240 70 240 70 

2. Ārpuskārtas izsaukuma remonta darbu veikšanas 

izcenojumu summa: 
2.1. piedāvājums, kura ārpuskārtas izsaukuma seifa 

remonta darbu veikšanai izcenojumu summa (finanšu 

piedāvājuma (nolikuma 3. pielikums) 2. punktā uzskaitīto 
izcenojumu summa; tālāk tekstā – ārpuskārtas izsaukuma 

izcenojumu summa) ir viszemākā, saņem 20 (divdesmit) 

punktus; 
2.2. piedāvājums, kura ārpuskārtas izsaukuma izcenojumu 

summa ir augstāka par viszemāko, saņem punktu skaitu, 

ko aprēķina pēc šādas formulas: 

        viszemākā ārpuskārtas izsaukumu  

                           izcenojumu summa 

punktu skaits = -------------------------------------------- x 20 
                        vērtējamā ārpuskārtas izsaukumu  

                           izcenojumu summa 

20 110 20 225 9.78 

3. Ārpuskārtas izsaukuma ierašanās laiks: 

3.1. piedāvājums, kura finanšu piedāvājuma (nolikuma 
3. pielikums) 3. punktā minētais ārpuskārtas izsaukuma 

ierašanās laiks (tālāk tekstā – ierašanās laiks) ir visātrākais, 

saņem 10 (desmit) punktus; 
3.2. piedāvājums, kurā minētais ierašanās laiks ir ilgāks 

par visātrāko, saņem punktu skaitu, ko aprēķina pēc šādas 

formulas: 
          visātrākais ierašanās laiks 

punktu skaits = -------------------------------------- x 10 
                           vērtējamais ierašanās laiks 

10 3 10 3 10 

Kopējais punktu skaits 100  100  89.78 
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2. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

SIA "DATA J & S" 
 

3. Līgumcena 

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

faktiski veicamo seifu remontu apjoma un izmaksām, bet jebkurā gadījumā nepārsniegs  

14 900,00 EUR (bez PVN).  

 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "DATA J & S" un "HANSAB" SIA piedāvājumus, publiski pieejamās 

datubāzēs esošo un pretendentu iesniegto informāciju, komisija secina, ka: 

1) pretendentu kvalifikācija un piedāvājumi atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām; 

2) pretendentu SIA "DATA J & S" un "HANSAB" SIA piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu; 

3) pretendenta SIA "DATA J & S" piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, jo vērtējumā 

ir ieguvis vislielāko punktu skaitu; 

4) Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 02.07.2019. pieejamās  

e-izziņas liecina, ka uz pretendentu SIA "DATA J & S" nav attiecināms neviens no  

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no 

dalības iepirkumā gadījumiem; 

5)  uz pretendentu SIA "DATA J & S" nav attiecināms neviens no Starptautisko un  

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem. 

 

Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) par iepirkuma uzvarētāju atzīt SIA "DATA J & S" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par seifu 

tehnisko apkalpošanu; 

2) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par noslēgto līgumu un 

informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                              I. Medne 

 

 

 

Protokolētāja                   I. Pilsētniece 


