Id.nr AD2018/6
Iepirkuma komisijas
LĒMUMS
Rīgā

2018.gada 13.novembrī

Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs
Valsts SIA “Autotransporta direkcija”
Iepirkuma nosaukums
Noguldījumu pakalpojumu sniegšana
Identifikācijas numurs
AD2018/6
Iepirkuma metode
Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – lielākie
procentu ieņēmumi
Publikācija ATD mājas lapā/IUB
18.10.2018.
PVS sistēmā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
31.10.2018.
Iepirkuma komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs
Valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš
Komisijas locekle
Juridiskās daļas vadītāja Vizma Ļeonova
Komisijas locekle
Galvenā juriste Sanita Mince
Komisijas loceklis
Licencēšanas daļas vadītājs Māris Vaics
Komisijas loceklis
Galvenais grāmatvedis Alvis Balodis
Komisijas locekle
Sabiedriskā transporta plānošanas, analīzes un
kontroles daļas vadītāja I.Brice
Informācija par pretendentiem, kuri iesniegušu piedāvājums
Pretendents
piedāvātā gada
Piedāvājuma iesniegšanas laiks
noguldījumu likme
%
AS “Citadele banka”
0.18
31.10.2018. plkst.9.54
AS “Luminor Bank”
0.6
31.10.2018. plkst.10.11
Informācija par pretendentu AS “Citadele banka” un AS “Luminor Bank”
piedāvājumu vērtēšanu
Atlases dokumenti
Sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma
prasībām
Tehniskais piedāvājums
Sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma
prasībām
Finanšu piedāvājums
Sagatavoti un iesniegti atbilstoši nolikuma
prasībām
Informācija par atbilstošo piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar noteikto piedāvājumu
izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – lielākie procentu
ieņēmumi
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.6.7. un 5.6.8. apakšpunktu:
1. par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma 1.daļā iepirkuma
komisija atzīst pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar
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lielākajiem procentu ieņēmumiem, proti, Luminor Bank AS ar procentu ieņēmumiem
(par 24 mēnešiem) 9 000 EUR;
2. par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma 2.daļā iepirkuma
komisija atzīst pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar
otriem lielākajiem procentu ieņēmumiem, proti, Citadele banka AS ar procentu
ieņēmumiem (par 24 mēnešiem) 2 700 EUR.
Iepirkuma komisija veica pārbaudi un konstatēja, ka pretendents Luminor Bank AS un
pretendents Citadele banka AS nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko
iepirkuma likuma 9.panta astoto daļu.

Lēmums

Informācija par lēmumu
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1. daļā pretendentam
Luminor Bank AS ar procentu ieņēmumiem (par 24 mēnešiem)
9 000 EUR.
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 2. daļā pretendentam
Citadele banka AS ar procentu ieņēmumiem (par 24 mēnešiem)
2 700 EUR.

Lēmuma
pārsūdzēšanas
kārtība

Saskaņā ar PIL 9.panta divdesmit trešo daļu pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi,
un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizkārums, ir tiesīga pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Komisijas priekšsēdētājs

K.Godiņš

Komisijas locekļi

V.Ļeonova
M.Vaics
I.Brice
A.Balodis
S. Mince

