IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
(Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 39.pantu)
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”, vienotās
reģistrācijas Nr.40003567907.
2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050.
3. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS”PV”/2016/36.
4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu.
5. Līguma priekšmets: Ilgtermiņa kredīta piesaistīšana.
6. Datums, kad dalības paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā: 2016.gada 5.decembris.
7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: Saskaņā ar sarunu procedūras
„Ilgtermiņa kredīta piesaistīšana” nolikuma 4.punktu Prasības kandidātiem:
4.1. Kandidāts ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs.
4.2. Kandidāts ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci, vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas
zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt
finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli, vai bez filiāles
atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu
uzraudzības iestādes.
4.3. Uz kandidātu vai personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42. panta pirmajā daļā minētie
kandidātu vai pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
5. Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma
secībā, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums: Saskaņā ar sarunu procedūras „Ilgtermiņa kredīta piesaistīšana” uzaicinājuma
9.punktu Piedāvājumu izvēles kritērijs:
9.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir sarunu procedūras uzaicinājumā noteiktajām prasībām
atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
9.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji:
Maksimāli
Nr.
Kritērija
Kritērijs
iespējamais punktu
p.k.
apzīmējums
skaits kritērijam
Kredītmaksājumu procentu kopsumma par
1.
P1
98
visu aizdevuma līguma periodu (60 mēneši)
Kredīta līguma komisijas maksa par
2.
aizdevuma noformēšanu un līguma
P2
2
sagatavošanu
9.3. Kopējais katram piedāvājumam piešķirto punktu skaits tiek noteikts, veicot aprēķinu par
katru vērtēšanas kritēriju (P1 un P2) atsevišķi un saskaitot kopā iegūtos punktus katram
piedāvājumam.
9.4. Kritērijs P1 tiek aprēķināts pēc šādas formulas: 98 * (x / y) = z, kur
98 – maksimāli iespējamais punktu skaits;
x – zemākā piedāvātā cena;
y – piedāvājuma cena, kuram aprēķina punktus.
9.5. Kritērijs P2 tiek aprēķināts pēc šādas formulas: 2 * (x / y) = z, kur
2 – maksimāli iespējamais punktu skaits;
x – zemākā piedāvātā cena;
y – piedāvājuma cena, kuram aprēķina punktus.
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9.6. Punkti, kuru aprēķins tiek veikts saskaņā ar uzaicinājuma 9.4. un 9.5. punktā norādītajām
formulām, tiek aprēķināti ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
9.7. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir piedāvājums, kurš vērtēšanas gaitā ir ieguvis
augstāko punktu skaitu.
9.8. Maksimālais iegūstamo punktu skaits – 100 punkti.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 4.janvāra plkst. 09:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 5.aprīļa plkst.09:00.
7. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi:
Piedāvājuma
numurs
(pēc
Kandidāts
Saņemšanas datums un laiks
iesniegšanas
secības)
1.
Danske Bank A/S filiāle Latvijā
2016.gada 30.decembrī plkst.08:27
2.
AS „SEB banka”
2016.gada 30.decembrī plkst.09:55
3.
OP Corporate Bank plc filiāle
2017.gada 03.janvārī plkst.16:25
Latvijā
4.
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
2017.gada 03.janvārī plkst.16:33
5.
„Swedbank” AS
2017.gada 04.janvārī plkst.08:25
8. To personu nosaukumi, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem
un uzaicinātas iesniegt piedāvājumu: Danske Bank A/S filiāle Latvijā, AS „SEB banka”,
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā, Nordea Bank AB Latvijas filiāle un „Swedbank” AS.
9. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas un
citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
Nr.p.k.
Pretendents
Piedāvātā cena, ja ir
Piedāvātā cena, ja nav
paredzēts aizdevuma
paredzēts aizdevuma
nodrošinājums (EUR)
nodrošinājums (EUR)
1.
Nordea Bank AB
796 693,75
796 693,75
Latvijas filiāle
2.
AS „SEB banka”
376 402,00
431 213,00
3.
AS „Swedbank”
628 569,68
1 109 874,61
4.
Danske Bank AS
706 044,06
1 016 497,08
filiāle Latvijā
10. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rīga, Turgeņeva iela 14, 223.kabinets,
2017.gada 4.janvāra plkst. 09:00.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rīga, Turgeņeva iela 14, 223.kabinets,
2017.gada 5.aprīļa plkst.09:00.
11. To personu nosaukumi, kuras uzaicinātas piedalīties sarunās: AS „SEB Banka” un
„Swedbank” AS.
12. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem
piedāvājumiem:
Pārbaudot pretendenta Danske Bank A/S filiāle Latvijā piedāvājuma noformējumu un
iesniegto dokumentu atbilstību sarunu procedūras uzaicinājumā noteiktajām prasībām, tika
konstatēts, ka pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kā tas noteikts uzaicinājuma
7.3.punktā. Atbilstoši uzaicinājuma 10.2.punktā noteiktajam, pretendenta Danske Bank A/S
filiāle Latvijā piedāvājums noraidīts un pretendents izslēgts no turpmākās dalības sarunu
procedūrā.
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13. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums:
Pretendentu iegūto punktu skaits, apkopojot individuālos vērtējumus:
Pretendents / Iegūto punktu skaits
Kritērijs
Kredītmaksājumu procentu
kopsumma par visu
aizdevuma līguma periodu (60
mēneši)
Kredīta līguma komisijas
maksa par aizdevuma
noformēšanu un līguma
sagatavošanu

Kritērija
apzīmējums

Pretendents

P1

Aprēķins / Punktu skaits
Aprēķins

Punkti

98*(365402,00 / 791193,75)

45,26

2*(5500,00 / 5500,00)

2

Nordea Bank
AB Latvijas
filiāle
P2

Kopā iegūto punktu skaits:
Kredītmaksājumu procentu
kopsumma par visu
aizdevuma līguma periodu (60
mēneši)
Kredīta līguma komisijas
maksa par aizdevuma
noformēšanu un līguma
sagatavošanu

P1

98*(365402,00 / 365402,00)

98

2*(5500,00 / 11 000,00)

1

AS „SEB
banka”
P2

Kopā iegūto punktu skaits:
Kredītmaksājumu procentu
kopsumma par visu
aizdevuma līguma periodu (60
mēneši)
Kredīta līguma komisijas
maksa par aizdevuma
noformēšanu un līguma
sagatavošanu

47,26

P1

99

98*(365402,00 / 606 569,68)

59,04

2*(5500,00 / 22 000,00)

0,50

Swedbank AS
P2

Kopā iegūto punktu skaits:

59,54

Konstatēts, ka iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām minimālajām prasībām
atbilstošu piedāvājumu ar augstāko punktu skaitu, vērtējot piedāvājumu kopumā, iesniegusi AS
„SEB banka”.
14. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: AS „SEB banka”.
15. Līgumcena: 376 402,00 EUR.

2017.gada 28.aprīlī
Komisijas priekšsēdētāja

I.Odīte

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

N.Sinkevičs

Komisijas locekļi

I.Pence
A.Ezeriņš

Komisijas sekretāre

A.Andersone
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