
 

 

LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

Iepirkums Nr. LB/2018/60 "Par ēdnīcas telpu un iekārtu nomu un ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Bankas darbiniekiem"   

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS  

 

Rīgā 

04.12.2018.           

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 

LB/2018/60 
 

2. Iepirkuma procedūras veids 
 

Sarunu procedūra 

 

3. Pasūtītājs 

 

Latvijas Banka 

Rīgā, K. Valdemāra ielā 2A, LV-1050  

 

4. Iepirkuma komisija 

 

Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un tās sastāvs: 

Pamatojoties uz Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja vietnieces 

23.10.2018. rīkojumu Nr. LB/2018/60/1 "Par iepirkuma komisijas izveidi", izveidota Latvijas 

Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā − komisija) iepirkumam par ēdnīcas telpu un iekārtu 

nomu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Bankas darbiniekiem šādā sastāvā: 

 

komisijas vadītāja:  Iveta Krastiņa – Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece, 

komisijas locekļi: Reinis Jakovļevs – Tehniskās pārvaldes vadītājs, 

Iveta Medne – Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece, Bankas 

iekšējo operāciju daļas vadītāja, 

Einārs Cišs – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs, 

komisijas sekretāres: Valda Vecvanaga – Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes Dokumentu pārvaldības un bibliotēkas daļas iepirkuma 

komisijas sekretāre, 

Ieva Pilsētniece – Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes Dokumentu pārvaldības un bibliotēkas daļas iepirkuma 

komisijas sekretāre. 

 

5. Iepirkuma līguma priekšmets  

Latvijas Bankas ēku K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, un Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, ēdnīcas telpu un 

iekārtu noma, produktu un atspirdzinājumu (piemēram, minerālūdens, cepumi, kafija, tēja) 

savlaicīga sagāde Latvijas Bankas organizēto pasākumu apkalpošanai Latvijas Bankas sēžu un 

apspriežu telpās (t.sk. ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā) un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 

Latvijas Bankas darbiniekiem saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) 

1. un 2. pielikuma prasībām. 
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6. Sarunu procedūras izvēles pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 

septītās daļas punktu 

 

6.1. Iepazīstoties ar Tehniskās pārvaldes sniegto informāciju par nepieciešamību organizēt  

iepirkumu ēdnīcas telpu un iekārtu nomai un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas 

Bankas darbiniekiem un iepirkuma procedūras veida izvēli, secināts, ka: 

6.1.1. 2015. gadā Latvijas Banka rīkoja atklātu konkursu "Par ēdnīcas telpu un iekārtu nomu un 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Bankas darbiniekiem" (iepirkums LB/2015/100; 

tālāk tekstā – konkurss);   

6.1.2. atbilstoši konkursa rezultātiem Latvijas Banka ar konkursa uzvarētāju – SIA "Baltic 

Restaurants Latvia" – 2015. gada 18. decembrī noslēdza iepirkuma līgumu Nr. LB-07/2015/619 

"Par ēdnīcas telpu un iekārtu nomu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Bankas 

darbiniekiem";  

6.1.3. ar konkursa uzvarētāju līgums tika noslēgts uz 3 (trijiem) gadiem – no 2016. gada  

4. janvāra līdz 2018. gada 30. decembrim; 

6.1.4. konkursa nolikuma 5.3. punktā paredzēta iespēja 3 (triju) gadu laikā no sākotnējā līguma 

noslēgšanas noslēgt atkārtotu līgumu, piemērojot sarunu procedūru atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 2. punktam (Publisko iepirkumu likuma redakcijā 

līdz 28.02.2017.). Paredzētais atkārtoti noslēdzamo līgumu skaits – 1 (viens). Atkārtoti 

noslēdzamā līguma izpildes laiks – ne vairāk kā 3 (trīs) gadi; 

6.1.5. atbilstoša informācija iekļauta arī konkursa paziņojumā par līgumu1. Plānojot iepirkumu, 

paredzētā līgumcena sešiem gadiem – 525 000,00 EUR  bez PVN apmērā;  

6.1.6. 01.03.2017. stājās spēkā jauns Publisko iepirkumu likums un tā 8. panta septītās daļas 

9. punkts arī paredz iespēju pasūtītājam piemērot sarunu procedūru, ja: "iepirkuma līguma 

priekšmets ir atkārtota iepriekš iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā iepirkuma līgumā 

paredzēto [..] pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti 

nepieciešamie [..] pakalpojumi atbilst iepriekš iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto 

iepirkuma līgumu pamatā esošajam projektam. Šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad 

pasūtītājs pirmā projekta iepirkuma procedūras dokumentos, nosakot paredzamo līgumcenu, ir 

paredzējis atkārtotu iepirkuma līgumu slēgšanu, kopējo [..] pakalpojumu paredzamo vērtību un 

to piešķiršanas nosacījumus. Sarunu procedūru var piemērot triju gadu laikā no sākotnējā 

iepirkuma līguma noslēgšanas"; 

6.1.7. lai gan konkursa nolikumā nav atrunāti protokola 6. punktā minētie "pakalpojumu 

piešķiršanas nosacījumi", tie tiks nodrošināti, sarunu procedūras nolikumā paredzot, ka 

kandidāts nevar iesniegt neizdevīgākus piedāvājumus pasūtītājam kā konkursā; 

6.1.8. 01.06.2018. stājās spēkā jauni Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 97 

"Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) un to 16. punkts 

paredz, ka iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli, pārjaunot nomas līgumu, nepasliktinot 

iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus un ievērojot visas noteikumu  

14. punktā un 16. punktā noteiktās prasības. Konkursa nolikumā paredzēts, ka kandidāts nevar 

iesniegt neizdevīgāku piedāvājumu pasūtītājam kā konkursā, t.sk. nomas maksa nevar būt 

mazāka kā konkursa piedāvājumā, kā arī tiek izpildītas visas pārējās noteikumos paredzētās 

prasības, kas ļauj pasūtītājam pārjaunot nomas līgumu; 

6.1.9. prognozētie ieņēmumi par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Bankas 

darbiniekiem (par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās darbinieki) un produktu un 

atspirdzinājumu sagāde Latvijas Bankas organizēto pasākumu apkalpošanai Latvijas Bankas 

sēžu un apspriežu telpās 3 (trīs) gadu laikā – 330 000 EUR (bez PVN). Plānots, ka atkārtoti 

noslēdzamā līguma nomas maksa par Latvijas Bankas ēdnīcas telpu, iekārtu un aprīkojuma 

                                                 
1 06.10.2015. publicētais paziņojums par līgumu –  https://pvs.iub.gov.lv/show/421158. 
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lietošanu mēnesī  būs ne mazāka par 1 445 EUR (bez PVN; 3 (trijos) gados – 52 020 EUR (bez 

PVN)). 

 

6.2. Ņemot vērā minēto un to, ka tiek izpildīti visi Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās 

daļas 9. punktā minētie nosacījumi, nolemts: 

6.2.1. piemērot sarunu procedūru iepirkumam par ēdnīcas telpu un iekārtu nomu un ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Bankas darbiniekiem; 

6.2.2. apstiprināt sarunu procedūras par ēdnīcas telpu un iekārtu nomu un ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Bankas darbiniekiem nolikumu; 

6.2.3. uzaicināt uz sarunu procedūru – SIA "Baltic Restaurants Latvia". 

 

7. Uz sarunām uzaicināto piegādātāju nosaukumi 

SIA "Baltic Restaurants Latvia". 

8. Piegādātāju nosaukumi, ar kuru(-iem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu, un to 

piedāvātās līgumcenas 

8.1. SIA "Baltic Restaurants Latvia". 

 

8.2. Prognozētie ieņēmumi par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Bankas 

darbiniekiem (par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās darbinieki) un produktu un 

atspirdzinājumu sagāde Latvijas Bankas organizēto pasākumu apkalpošanai Latvijas Bankas 

sēžu un apspriežu telpās 3 gadu laikā sastāda 330 000 EUR (bez PVN). SIA "Baltic Restaurants 

Latvia" piedāvātā nomas maksa par Latvijas Bankas ēdnīcas telpu, iekārtu un aprīkojuma 

lietošanu mēnesī – 1 445 EUR (bez PVN). Nomas maksa 3 (trijos) gados – 52 020 EUR (bez 

PVN). 

 

 

 

Komisijas vadītāja I. Krastiņa 

 

 

 

Komisijas sekretāre V. Vecvanaga 

 


