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NORAKSTS 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

organizētās iepirkumu procedūras 

„Kredītiestādes overdrafta piesaiste apgrozāmo līdzekļu papildināšanai” 
VAS „LAU” 2016/138  

Ziņojums  

 

Rīgā, 2016. gada 12. decembrī 

 

Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2016. gada 14. 

novembra rīkojuma Nr. 3.1.-A.6/2016-284, sēdē piedalās iepirkuma komisija, kura ir 

tiesīga veikt šo iepirkumu: 

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Padēls,  Publisko iepirkumu departamenta 

Publisko iepirkumu daļas vadītājs; 

 

 

Komisijas locekļi: Evija Rikveile,  Publisko iepirkumu 

departamenta Publisko iepirkumu līgumu 

kontroles daļas vadītāja; 

 

      Nikola Orlova, Publisko iepirkumu   

      departamenta Publisko iepirkumu līgumu  

      kontroles daļas juriste; 

 Ginta Pīlupa,  Finanšu departamenta 

Plānošanas un analīzes daļas vadītāja; 

       

Komisijas sekretāre:    Evija Rikveile,   

 

 

Dienas kārtībā: 

1. Vispārīgi jautājumi. 

2. Piedāvājumu vērtēšana: 

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

2.2. Pretendentu atlase; 

2.3. Piedāvājumu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

2.4. Piedāvājumu vērtēšana;  

3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana. 

 

1. Vispārīga informācija par iepirkumu:  

 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS „LAU” 2016/138 

 Pasūtītāja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 24.11.2016 

 Līguma priekšmeta apraksts: "Kredītiestādes overdrafta piesaiste apgrozāmo 

līdzekļu papildināšanai"; 

 Līgumi par pakalpojumiem iepirkumu tiks slēgti atbilstoši “Publisko iepirkumu 

likuma” 8². panta noteiktajā kārtībā; 

 Piedāvājuma izvēles kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums; 
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 Piedāvājumu iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rīgā, 

Krustpils ielā 4, 1. stāvā; 

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 5. decembris, plkst.10:00; 

 

2. Piedāvājumu vērtēšana: 

 

Sēdē piedalās visi iepirkumu komisijas locekļi. 

Ziņo: Komisijas priekšsēdētājas J. Padēls:  

                                                                                        
Līdz 2016. gada 5. decembrim plkst. 10:00, ņemot vērā iepirkuma "Kredītiestādes 

overdrafta piesaiste apgrozāmo līdzekļu papildināšanai" piedāvājumu reģistru tika iesniegti 

šādi Pretendentu piedāvājumi. 

 

Piedāvājumi iesniegti šādā secībā: 
 

Nr.p.

k. 

Pretendents Iesniegšanas laiks 

1. OP Corporate Bank plc filiāle 

Latvijā 

02.12.16. plkst. 08:31 

2. Nordea bank AB Latvijas 

filiāle 

05.12.16. plkst. 09:00 

3. AS “SEB bank” 05.12.16. plkst. 09:46 

4. AS “DNB BANKA 05.12.16. plkst. 09:51 

5. A/S „Swedbank” 05.12.16. plkst. 09:57 

    

Tika piedāvāts uzsākt iesniegto piedāvājuma izvērtēšanu: 

  

2.1. Komisija uzsāk piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši kvalifikācijas prasībām (pretendentu 

atlase).  

Pretendentu atlases laikā komisija noskaidroja pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 

dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību katrai nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Aplūkojot pretendentu piedāvājumus, tika secināts, ka iesniegtie piedāvājumi atbilst 

nolikumā izvirzītajām Pretendentu atlases prasībām. Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 

0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka visu Pretendentu piedāvājumi atbilst 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 

2.2. Komisija uzsāk pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai, secina, ka iesniegto Pretendentu piedāvājumi atbilst izvirzītajām tehniskajām 

prasībām. 

 Komisijas locekļi ar 4 balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem 

lēmumu, ka Pretendenta visu Pretendentu piedāvājumi atbilst izvirzītajām tehniskajām 

prasībām. 

  

2.3. Komisija uzsāk saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu, atbilstoši nolikuma 

4.5. punktam: 

 

 

 

 



 3 

 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas koptabula 

 

Pretendenta nosaukums Swedbank AS 
Nordea Banka AB 

Latvijas filiāle 
SEB banka AS 

OP Corporate 

Bank plc filiāle 

Latvijā 

DNB banka AS 

Nr.p.k. Overdrafts Mērv.           

1 Overdarfta maksimālais limits EUR 4 500 000.00 4 500 000.00 4 500 000.00 4 500 000.00 4 500 000.00 

2 Izmantošanas periods mēneši 12 12 12 12 12 

3 

Pievienotā (fiksētā) gada procentu 

likme par naudas līdzekļu 

izmantošanu 

% 0.52 0.38 0.20 0.35 0.35 

4 EONIA  % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 

Kopā % likme (pievienotā likme + 

EONIA,ja EONIA negat., tad 

EONIA= 0),(Cproc)  

% 0.52 0.38 0.2 0.35 0.35 

6 

Gada procentu likme par naudas 

līdzekļu rezervēšanu ,(Crez) 
% 0.12 0.00 0.10 0.10 0.42 

7 

Overdrafta noformēšanas maksa 

(resursu sagādes maksa),(Ckom) 
EUR 0.00 4 500.00 8 000.00 1 000.00 0.00 

8 
Rezultāts (nosacīts overdrafta 

izmantošanas periods (dienās)) 
dienas 380 448 379 505 316 
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Aplūkojot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulu, iepirkumu komisija 

secina, ka Pretendenta piedāvājums, kurš ieguvis visgarāko nosacīto overdrafta 

izmantošanas periodu (dienās) ir OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā. 

 

Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā, 

pārbauda Publisko iepirkuma likuma 8².panta 5. daļas 1. un 2. punktā minētos apstākļu 

esamību. 

  

Uz pretendentu OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, netika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8².panta 5.daļā norādīto 

izslēgšanas gadījumu esamība. 

 

 Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” iepirkuma "Kredītiestādes 

overdrafta piesaiste apgrozāmo līdzekļu papildināšanai" Pretendentu iesniegtos 

piedāvājumus un šo piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, iepirkuma komisija   

 

 

NOLĒMA: 

 

1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līgumus slēgt ar OP Corporate Bank plc filiāle 

Latvijā; 

 

2) nosūtīt pretendentiem paziņojumu par komisijas pieņemto lēmumu; 

 

 

3) ne vēlāk kā 5 dienas pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo paziņojumu 

par noslēgto līgumu IUB mājas lapā.  

 

 Citu jautājumu vai iebildumu nav   

      

Komisijas priekšsēdētājs (personīgais paraksts)/Jānis Padēls/ 

 

Komisijas locekļi: (personīgais paraksts)/ Evija Rikveile/ 

 

(personīgais paraksts)/ Nikola Orlova/ 

 

      (personīgais paraksts)/ Ginta Pīlupa/ 

 

Komisijas sekretāre:    (personīgais paraksts)/Evija Rikveile/ 

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”  

iepirkumu komisijas sekretāre 

E.Rikveile___________________ 

Rīgā, 2016. gada 12. decembrī 

 

 


