APSTIPRINĀTS
VSIA „Autotransporta direkcija”
iepirkuma komisijas
2016. gada 22. jūlija sēdē
protokols Nr. AD 2016/9 -2

Valsts SIA ″Autotransporta direkcija″
iepirkums
"Noguldījumu pakalpojumu sniegšana"
(identifikācijas Nr. AD 2016/9)

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
Iepirkuma priekšmets
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā.
Iepirkuma identifikācijas numurs – AD 2016/9.
Pasūtītājs ir Valsts SIA "Autotransporta direkcija", Vaļņu ielā 30, Rīga, LV-1050.
Iepirkuma priekšmets ir noguldījumu pakalpojumu sniegšana (Instrukcijas 1.pielikums).
Iepirkuma priekšmets ir 2000000,00 EUR noguldījums, kas sadalīts divās vienādās daļās.
Katra daļa ir 1000000,00 EUR noguldījumi uz 24 mēnešiem ar iespēju, nepiemērojot soda
procentus, pēc 12 mēnešiem izņemt visu vai daļēju pamatsummu un uzkrātos procentus.
1.6. Tā kā abas iepirkuma priekšmeta daļas ir vienādas, pretendents iesniedz piedāvājumu tikai
par vienu daļu, jo, risku sadales dēļ, lai noguldījumi būtu dažādās kredītiestādēs, viens
pretendents var iegūt tiesības slēgt līgumu tikai par vienu noguldījuma daļu.
1.7. Piedāvājums ir jāiesniedz par visu daļu pilnībā.
1.8. CPV kods – 66112000-8 (Noguldījumu pakalpojumi).
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
2.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai, sūtot pa pastu līdz 2016. gada 5. augustam
plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.2. punktā norādītajā adresē līdz iepriekš
minētajam termiņam.
2.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiki: Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu ielā
30, Rīga, LV-1050, 225. kabinets, no plkst.8.30-12.00 un no 13.00-16.30.
2.3. Kontaktinformācija: Galvenā grāmatveža vietnieks Alvis Balodis, tālrunis: 67686477 vai
26110172, e-pasta adrese: alvis.balodis@atd.lv.
2.4. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek
atdoti atpakaļ pretendentiem. Iepirkuma izbeigšanas gadījumā iesniegtie piedāvājumi netiek
atdoti atpakaļ pretendentiem.
3.
Piedāvājuma noformēšana
3.1. Piedāvājumu iesniedz aizzīmogotā aploksnē ar norādi:
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Piedāvājums valsts SIA „Autotransporta direkcija” iepirkumam
“Noguldījumu pakalpojumu sniegšana”
ID Nr. AD 2016/9
Pretendenta komercsabiedrības nosaukums un juridiskā adrese
tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese
Neatvērt līdz 2016. gada 5. augusta plkst.11.00

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena apliecināta kopija.
Katra eksemplāra pirmās lapas augšējā labējā stūrī ievieto attiecīgu uzrakstu („KOPIJA”
vai „ORIĢINĀLS”).
Piedāvājumu iesniedz par visu daļu pilnībā. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājumu
variantus.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskai specifikācijai (Instrukcijas 1.pielikums).
Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.
Piedāvājumam ir jābūt valsts valodā, sastiprinātam (caurauklotam) ar norādītu lapu skaitu.
Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā. Citā
valodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts
tulkojums latviešu valodā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

4.
Prasības pretendentiem
4.1. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
4.2. Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts.
4.3. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 eiro.
4.4. Pretendentam ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdota licence (atļauja) kredītiestādes
darbībai, kas pretendentam dod tiesības nodarboties ar attiecīgu komercdarbību.
4.5. Pretendenta likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītāji atbilst Latvijas Republikas
likumdošanas prasībām.
4.6. Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pretendentam nav noteikusi ierobežojumus Pretendenta
darbībai un nav piemērojusi sankcijas.
5.
Atlases (iesniedzamie) dokumenti
5.1. Pretendenta parakstīts pieteikums (Instrukcijas 2.pielikums). Pieteikumu paraksta
uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona.
5.2. Ārvalstu uzņēmumiem kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta kopija,
kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā
kārtībā.
5.3. Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā iestādē
ārvalstī norādītā pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdota pilnvara (oriģināls) citai
personai parakstīt piedāvājumu vai līgumu, ja tajā ietvertais pilnvarojums atšķiras no
Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstī izziņā norādītā pilnvarojuma.
5.4. Spēkā esošas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotas licences (atļaujas) kredītiestādes
darbībai, kas pretendentam dod tiesības nodarboties ar attiecīgu komercdarbību, apliecinātu
kopiju.
5.5. Apliecinājumu, ka pretendenta likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītāji atbilst Latvijas
Republikas likumdošanas prasībām.
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5.6. Apliecinājumu, ka pretendents ir izpildījis 11.07.2013. Latvijas Bankas noteikumos Nr.109
"Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi” noteiktās prasības aktuālajā
izpildes periodā.
5.7. Pretendenta apliecinājums, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav noteikusi
ierobežojumus Pretendenta darbībai un nav piemērojusi sankcijas pēdējo trīs gadu laikā
(2014, 2015, 2016).
5.8. Pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši Instrukcijas pretendentiem
1.pielikumā “Tehniskā specifikācija Noguldījumu pakalpojumu sniegšana”.
5.9. Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Instrukcijas pretendentiem
3.pielikumā “Finanšu piedāvājums Noguldījumu pakalpojumu sniegšana”.
6.
Tehniskais un finanšu piedāvājums
6.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Instrukcijas 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”
izvirzītajām prasībām.
6.2. Finanšu piedāvājumu noformē saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikumu „Finanšu piedāvājums”.
7.
Piedāvājuma derīguma termiņš
7.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
7.2. Iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā uz visu līguma darbības
termiņa laiku.
7.3. Pretendents iesniedz līguma projektu, kas ietver 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”
minētās prasības. Par līguma pārējām sastāvdaļām, kas nav minētas instrukcijas 1.pielikumā,
puses vienojas, slēdzot iepirkuma līgumu.
8.
Informācijas iesniegšana
8.1. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma kārtību adresējami Instrukcijas 2.3.
punktā minētajai kontaktpersonai ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām.
10. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana
10.1. Pasūtītājs izvērtēs pretendentu piedāvājumus atbilstoši instrukcijas prasībām, ņemot vērā
pretendentu piedāvājumā iekļauto informāciju.
10.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs – lielākie procentu ieņēmumi.
10.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu
labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura
pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
10.4. Par iepirkuma uzvarētāju iepirkuma 1.daļā komisija atzīst pretendentu, kurš piedāvājis
instrukcijas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar lielākajiem procentu ieņēmumiem.
10.5. Par iepirkuma uzvarētāju iepirkuma 2.daļā komisija atzīst pretendentu, kurš piedāvājis
instrukcijas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar otriem lielākajiem procentu ieņēmumiem.
10.6. Ja Iepirkuma komisija, pēc piedāvājumu izvērtēšanas, konstatē, ka diviem vai vairākiem
pretendentiem ir vienādi lielākie procentu ieņēmumi, Iepirkuma komisija izvēlas tā
pretendenta piedāvājumu, kurš iesniegts agrāk.
10.7. Ja pretendents, kurš ir iesniedzis instrukcijas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar lielākajiem
vai otriem lielākajiem procentu ieņēmumiem, atsakās noslēgt līgumu, iepirkuma komisijai
ir tiesības izvēlēties nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamos lielākos procentu
ieņēmumus.
10.8. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu
likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo
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tiesību aizskārums, ir tiesīgs Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā
noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
11. Komisijas darba procedūra un lēmuma pieņemšana
11.1. Pirms lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisijas locekļi, Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta 5. un 7. daļā noteiktajā kārtībā, veic pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
11.2. Iepirkumu komisija informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju
darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
11.3. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicēs informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
12.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
12.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai,
kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro
sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.
12.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to
pretendentu.
12.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē.
12.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu ar pasūtītāju.
12.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
12.2.1. Nodrošināt konkursa norisi un dokumentēšanu.
12.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
pret tiem.
12.2.3. Pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniegt informāciju par Nolikumu.
12.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai
pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
12.2.5. Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez
līguma noslēgšanas, ja nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst
instrukcijas vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja Pasūtītājam nav pietiekami
finanšu resursi, vai nav vairs nepieciešamības pēc pakalpojuma, kā arī citos
gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

K.Godiņš
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1.pielikums
Instrukcijai
ID Nr. AD 2016/9

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Noguldījumu pakalpojumu sniegšana
Noguldījuma daļa 1000000,00 EUR (viens miljons eiro) apmērā uz 24 mēnešiem ar
iespēju, nepiemērojot soda procentus, pēc 12 mēnešiem izņemt visu vai daļēju pamatsummu un
uzkrātos procentus.
Noguldījuma noteikumi:
1. Pasūtītājam nav tiesību papildināt noguldījuma pamatsummu līguma izpildes laikā;
2. Pretendenta piedāvātā noguldījuma procentu likme ir nemainīga visu līguma laiku;
3. Ja noguldījums tiek izņemts pirms termiņa (pirms 12 mēnešiem), pasūtītājam netiek
izmaksāta noguldījuma uzkrāto procentu summa un tiek ieturēta soda nauda ne vairāk
kā 0,5% apmērā no noguldījuma summas;
4. Sākot ar līguma darbības otro gadu, Pasūtītājam ir tiesības izņemt daļēju vai visu
noguldījuma pamatsummu un uzkrātos procentus pilnā apmērā, ko banka izmaksā ne
vēlāk, kā piecu dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
5. Noguldījuma pamatsumma un uzkrāto procentu summa tiek izmaksāta līguma termiņa
beigās pilnā apmērā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc līguma termiņa beigām;
6. Visas ar noguldījuma apkalpošanu saistītās darbības (noguldījuma konta atvēršana,
slēgšana un pārskatījums uz/no pieprasījuma noguldījuma kontu, no/uz noguldījuma
kontu, izraksts par konta stāvokli, pilnvarojuma piešķiršana) tiek piedāvātas bez
maksas.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā ietvertās informācijas atbilstību
„Noguldījumu pakalpojumu sniegšana” instrukcijas prasībām.

Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Sastādīts un parakstīts 2016. gada
z.v.
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2.pielikums
Instrukcijai
ID Nr. AD 2016/9

Pieteikums
"Noguldījumu pakalpojumu sniegšana"
(identifikācijas Nr. AD 2016/9)
_________________
Vieta
__________________
Datums

Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Pasta adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasta adrese
Vispārējā interneta adrese
Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums
Bankas kods
Konta numurs
Kontaktpersona (atbildīgā persona)
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
E-pasta adrese
Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkuma procedūrā. Apstiprinām, ka esam
iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem,
tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. Apliecinām, ka uz mums
neattiecas iepirkumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Apliecinām, ka visa iesniegtā
informācija ir patiesa.
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats
Paraksts
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3.pielikums
Instrukcijai
ID Nr. AD 2016/9

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Noguldījumu pakalpojumu sniegšana

Noguldījuma daļa 1000000,00 EUR (viens miljons eiro) apmērā uz 24 mēnešiem ar
iespēju, nepiemērojot soda procentus, pēc 12 mēnešiem izņemt visu vai daļēju pamatsummu un
uzkrātos procentus.

Noguldījuma
pamatsumma
EUR 1000000

Piedāvātā gada
noguldījuma
likme, %

% ieņēmumi,
EUR (par 24
mēnešiem)

Kopā (noguldījuma
pamatsumma un % ieņēmumi),
EUR

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par ietvertās informācijas atbilstību „Noguldījumu
pakalpojumu sniegšana” instrukcijas prasībām.

Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Sastādīts un parakstīts 2016. gada
z.v.
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