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2016. gada 19.augustā                       Nr. AD 2016/9-5 

 

 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:        - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi:  

Juridiskās daļas vadītāja    - V. Ļeonova 

Licencēšanas daļas vadītājs       - M. Vaics 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas 

vadītās vietniece (informācijas sistēmas jautājumos)         - I. Brice 

   

Galvenā grāmatveža vietnieks       -A.Balodis 

 

 

 

Dienas kārtībā  

Iepirkuma "Noguldījumu pakalpojumu sniegšana" (identifikācijas Nr. AD2016/9) 

iesniegto piedāvājuma vērtēšana. 

 

Iepirkumu komisijas sanāksmi vada komisijas priekšsēdētājs – K.Godiņš 

Iepirkuma komisijas sanāksmi protokolē – R. Grantiņa 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 10:00. 

 

 

K.Godiņš informē, ka iepirkuma komisija vērtē AS “Citadele banka” iesniegto 

piedāvājumu.  

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 82. panta 5daļas 2.punktu, iepirkuma komisija 

veica nodokļu nomaksu pārbaudi uz 22.07.2016., kur konstatē, ka AS “Citadele banka” 

reģistrācijas Nr. 40103303559, nav nodokļu nomaksu parādu valsts un pašvaldību 



nodokļu administrācijās, ko apliecina E – IZZIŅA NO Nr.30954042-5132186 

(Pielikums Nr.1).  

Iepirkuma komisija, vērtējot pretendenta AS “Citadele banka” piedāvājuma 

atbilstību Instrukcijas prasībām, konstatē: 

1. pretendenta AS “Citadele banka” iesniegtais piedāvājums noformēts 

atbilstoši iepirkuma Instrukcijas 3.,4.punkta prasībām un ir iesniegti Instrukcijas 

5.punktā minētie atlases dokumenti: 

 

Instrukcijas prasības Atbilst/Neatbilst 

5.1. Pretendenta parakstīts pieteikums (Instrukcijas 

2.pielikums). Pieteikumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā 

pilnvarota persona. 

Atbilst 

5.2. Ārvalstu uzņēmumiem kompetentas attiecīgās valsts 

institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka 

pretendents reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā 

noteiktajā kārtībā 

Neattiecas 

5.3. Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīga 

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. 

Atbilst 

5.4. Spēkā esošas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotas 

licences (atļaujas) kredītiestādes darbībai, kas pretendentam dod 

tiesības nodarboties ar attiecīgu komercdarbību, apliecinātu 

kopiju. 

 

Atbilst 

5.5.Apliecinājumu, ka pretendenta likviditātes un kapitāla 

pietiekamības rādītāji atbilst Latvijas Republikas likumdošanas 

prasībām. 

 

Atbilst 

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. 

 

Atbilst 

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). 

 

Atbilst 

5.8.Pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši 

Instrukcijas pretendentiem 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija 

Noguldījumu pakalpojumu sniegšana”. 

 

Atbilst 

 



5.9.Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši 

Instrukcijas pretendentiem 3.pielikumā “Finanšu piedāvājums 

Noguldījumu pakalpojumu sniegšana”.  

 

Atbilst 

 

 

 

 

2. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta AS “Citadele banka” Tehniskais 

un Finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma instrukcijas 6.punktā noteiktām prasībām. 

 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot "par", vienbalsīgi 

nolemj: par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīt 

AS “Citadele banka” ar piedāvāto gada noguldījumu likmi – 0.60%. 

Iepirkuma komisija, veicot pārbaudi par pretendentu AS “Citadele banka” 

saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta septītajā daļā minēto, konstatēja 

sekojošo: 

1. AS “Citadele banka” uz 2016.gada 19.augustu nav konstatēti Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi 

(2016.gada 19.augusta e-izziņa par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO, Nr. 

30954523-5137243) (Pielikums Nr.2). 

2. AS “Citadele banka” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

piektās daļas 1.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi (2016.gada 19.augusta e-izziņa 

par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, 

sērija URA, Nr. 30954523-5137242) (Pielikums Nr.3). 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot „par”, vienbalsīgi 

nolemj: 

1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajai daļai noteikt 

AS “Citadele banka” par iepirkuma uzvarētāju; 

2. noslēgt ar AS “Citadele banka” līgumu, ievietojot valsts SIA 

„Autotransporta direkcija” mājaslapā iepirkuma līguma tekstu 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai; 

3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta desmitajai daļai, triju 

darba dienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā 

izraudzīto pretendentu, kā arī valsts SIA „Autotransporta direkcija” 



mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisko pieeju 

pieņemtajam lēmumam, ar kuru tiek noteikts iepirkuma uzvarētājs; 

4. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta divpadsmitajai daļai 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar AS “Citadele 

banka” publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 11.30. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs    K.Godiņš 

 

 

Komisijas locekļi   V. Ļeonova 

 

         A.Balodis 

 

 

        I.Brice  

 

   

Protokolēja        R. Grantiņa 


