
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 

reģ.Nr.40003429317 

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 

Iepirkumu komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

 

 

2015. gada 26.jūnijā                       Nr. AD 2015/5-3 

 

 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:     - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

Juridiskās daļas vadītāja    - V.Ļeonova 

Licencēšanas daļas vadītājs    - M.Vaics 

Galvenā grāmatveža vietnieks    -A.Balodis 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja vietniece  

informācijas sistēmu jautājumos    - I.Brice 

Jurists    -J.A.Vaivods 

 

  

Dienas kārtība: 

Iepirkuma "Noguldījumu pakalpojumu sniegšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2015/5)  

lēmuma pieņemšana. 

 

Iepirkumu komisijas sanāksmi vada komisijas priekšsēdētājs – K.Godiņš 

Iepirkumu komisijas sanāksmi protokolē – J.A.Vaivods 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 14:00 

 

Iepirkumu komisija ir saņēmusi šādu pretendenta piedāvājumus: 

Pretendenta 

nosaukums 

Piedāvātā 

noguldījuma 

likme, % % ieņēmumi 

Kopā (noguldījuma 

pamatsumma un % 

ieņēmumi) 

AS „DNB banka” 0,23% 1725.00 EUR 751 725.00 EUR 

AS „Citadele banka” 0.60% 4575.00 EUR 754 575.00 EUR 

AS „Swedbank” 0.10% 750.00 EUR 750 750.00 EUR 

 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija konstatēja, ka visu 

pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.  
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Vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, atbilstoši Instrukcijas 10.4.punktam, 

Iepirkuma komisija konstatēja, ka AS „Citadele banka” finanšu piedāvājumā norādītie 

procentu ieņēmumi 4575.00 EUR ir lielākie piedāvātie noguldījuma procentu ieņēmumi. 

Vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, atbilstoši Instrukcijas 10.5.punktam, 

Iepirkumu komisija konstatēja, ka AS „DNB banka” finanšu piedāvājumā norādītie procentu 

ieņēmumi 1725.00 EUR ir otrie lielākie piedāvātie noguldījuma procentu ieņēmumi. 

Tādējādi Iepirkumu komisija par pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, iepirkuma 1.daļā atzina AS „Citadele banka” un iepirkuma 2.daļā atzina 

AS „DNB banka”. 

Iepirkumu komisija, veicot pārbaudi attiecībā uz pretendentiem AS „Citadele banka”  

un AS „DNB banka” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajā daļā noteikto, 

konstatēja sekojošo: 

1. AS „Citadele banka” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 

1.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi (2015.gada 25.jūnija e-izziņa par 

likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, sērija 

URA, Nr.26167930-3338722) (Pielikums Nr.1). 

2. AS „Citadele banka” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 

2.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi (2015.gada 25.jūnija e-izziņa par 

nodokļu samaksas statusu, sērija NO, Nr. 26167930-3338730) (Pielikums Nr.2). 

3. AS „DNB banka” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 

1.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi (2015.gada 25.jūnija e-izziņa par 

likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, sērija 

URA, Nr.26167930-3338725) (Pielikums Nr.3); 

4. AS „DNB banka” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 

2.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi (2015.gada 25.jūnija e-izziņa par 

nodokļu samaksas statusu, sērija NO, Nr. 26167930-3338734) (Pielikums Nr.4). 

 

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

nolemj: 

1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajai daļai noteikt AS 

„Citadele banka” par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā un AS „DNB banka” par 

uzvarētāju iepirkuma 2.daļā; 

2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta desmitajai daļai, triju darba 

dienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto 
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pretendentu, kā arī valsts SIA „Autotransporta direkcija” mājaslapā 

internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisko pieeju pieņemtajam 

lēmumam, ar kuru tiek noteikts iepirkuma uzvarētājs; 

3. noslēgt ar AS „Citadele banka” līgumu par iepirkuma 1.daļu un AS „DNB 

banka” līgumu par iepirkuma 2.daļu, ievietojot valsts SIA „Autotransporta 

direkcija” mājaslapā iepirkuma līguma tekstu atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai; 

4. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta divpadsmitajai daļai 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc līgumu noslēgšanas ar AS „Citadele banka” un AS 

„DNB banka” publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. 

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 15.00. 

 

Komisijas priekšsēdētājs  K.Godiņš 

 

 

Komisijas locekļi  V.Ļeonova  

  

  M.Vaics 

   

  A.Balodis 

 

  I.Brice  

 

  J.A.Vaivods  

 

Protokolēja  J.A.Vaivods 


