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Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:     - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

Juridiskās daļas vadītāja    - V.Ļeonova 

Juridiskās daļas vadītājas vietniece    - S.Mince 

Galvenā grāmatveža vietnieks    - A.Balodis 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas 

vadītājas vietniece informācijas sistēmas jautājumos    - I. Brice 

Licencēšanas daļas vadītājs    - M. Vaics  

 

   

  

Iepirkumu komisijas sanāksmi vada komisijas priekšsēdētājs – K.Godiņš 

Iepirkuma komisijas sanāksmi protokolē – R. Grantiņa 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 9.00 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ziņo: 

 Ir pieņemts lēmums par iepirkumu “Par veselības apdrošināšanas līguma 

slēgšanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/11, kura plānotā pakalpojuma 

līgumcena bija nepārsniedzot 42 000,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši eiro 00 centi) 

bez PVN no iepirkuma līguma slēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.oktobrim. 

 Iepirkums tika veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā. 

 Tika saņemti četri piedāvājumi: 

 

1. AAS “BTA Baltic Insurance comapany” 40470,00 EUR 

2. AAS “Baltikums Vienna Insurance Group” 39615,00 EUR 

3. AAS “Balta” 40551,70 EUR 

4. “ERGO LIFE Insurance SE Latvijas filiāle” 40549,80 EUR 
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 Iepirkuma komisija ir pārbaudījusi pretendentu atbilstību ar Valsts SIA 

“Autotransporta Direkcija” iepirkuma komisijas 2016.gada 7.septembra sēdes 

lēmumu (Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. AD 2016/11-1) apstiprinātā 

iepirkuma “Par veselības apdrošināšanas līgums slēgšanu”, iepirkuma identifikācijas 

Nr. AD 2016/11 Nolikumā izvirzītajām prasībām (turpmāk – nolikums) veicot 

piedāvājumu vērtēšanu piecos posmos, kā arī pieprasījusi nepieciešamo informāciju 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajā daļā noteiktajai kārtībai. 

Iepirkuma komisija konstatējusi, ka pretendents AAS “Baltikums Vienna 

Insurance Group” tehniskā piedāvājumā nav iesniedzis Nolikuma 1.pielikuma 

“Tehniskā specifikācija” sadaļā “Piedāvājumā atbilstoši darba uzdevumam 

pretendentam jānorāda” 7. punktā prasīto informāciju – Pretendents nav iesniedzis 

apliecinājumu, ka pretrunu gadījumā starp pretendenta iesniegto tehnisko 

piedāvājumu un pretendenta veselības apdrošināšanas noteikumiem noteicošais ir 

tehniskais piedāvājums, kā arī, ja pretendenta apdrošināšanas noteikumi paredz 

nosacījumus, kurus pasūtītājs nav noteicis un, kas pasliktina pasūtītāja stāvokli, tie 

tiek atzīti par spēkā neesošiem un Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 

sadaļā “Piedāvājumā atbilstoši darba uzdevumam pretendentam jānorāda” 9. punktā 

prasīto informāciju – Pretendents nav iesniedzis ambulatoro un stacionāro līguma 

iestāžu, kā arī līguma aptieku un zobārstniecību iestāžu sarakstu Rīgā, Liepājā, Cēsīs, 

Jēkabpilī un Daugavpilī, kurās ar piedāvāto Programmu (uzrādot Karti) tiek 

nodrošināti bezskaidras naudas norēķini. Komisija pieņēmusi lēmumu turpmāk 

nevērtēt pretendenta AAS “Baltikums Vienna Insurance Group” piedāvājumu, jo 

piedāvājums nav sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. 

Komisija secinājusi, ka visu pārējo pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst 

Nolikuma un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.  

Iepirkuma “Par veselības apdrošināšanas līguma slēgšanu” piedāvājuma 

vērtēšanas kritērijs saskaņā ar Nolikuma 20.2. punktu ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums.  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.panta otro daļu un Nolikuma 20.5. 

punktu katrs iepirkuma komisijas loceklis ir iesnidzis individuālu vērtējumu par 

iesniegtajiem piedāvājumiem un apkopojot iesniegtos iepirkuma komisijas locekļu 

individuālos vērtējumus ir iegūts sekojošs punktu skaits:  

Nr. 

p.k. 

Novērtēšanas kritērijs Maksimālais 

iespējamais 

Ergo Life 

Insurance SE 

AAS Balta AAS BTA 

Baltic 
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punktu skaits Latvijas 

Filiāle 

Insurance 

Company 

1. Apdrošināšanas segums 58 57.45 33.65 39.09 

2. Programmas par pasūtītāja 

līdzekļiem apdrošinājuma 

summas Polises darbības 

termiņa laikā. 

30 39.40 8 14.76 

3.  Polises funkcionalitātes 

(izmantošanas ērtuma) 

nosacījumi. 

12 10.87 12 9.73 

 Kopā iegūto punktu skaits  97.72 53.65 63.58 

 

Atbilstoši kritēriju vērtējuma iegūtajam visaugstākajam kopvērtējumam par 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīstams “Ergo Life Insurance SE Latvijas 

Filiāle” piedāvājums ar iegūtajiem 97.72 punktiem. Līguma slēgšanas tiesības 

piešķiramas “Ergo Life Insurance SE Latvijas Filiāle”.  

Pirms līguma slēgšanas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 

septītajā daļā minēto, iepirkuma komisija veica pārbaudi attiecībā uz pretendentu 

“Ergo Life Insurance SE Latvijas Filiāle”. 

Pretendentam “Ergo Life Insurance SE Latvijas Filiāle” nav nodokļu nomaksu 

parādu uz 11.10.2016. un nav Uzņēmumu reģistrā aktuālo datu par maksātnespējas 

procesiem, likvidācijas procesiem vai apturētu saimniecisko darbību uz 11.10.2016. 

Iepirkuma komisija ir atzinusi par saimnieciski visizdevīgāko “Ergo Life 

Insurance SE Latvijas Filiāle”, reģ. Nr. 40103336441, adrese Skanstes iela 50, Rīga, 

LV-1013, piedāvājumu, jo iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst iepirkuma nolikumā 

izvirzītajām prasībām un, vērtējot piedāvājumu atbilstoši kritērijiem, ieguvis 

visaugstāko kopvērtējumu – 97.72 punkti. Paredzamā līguma summa par 95 

darbiniekiem bez PVN 21% ir 40549,80 EUR (četrdesmit tūkstoši pieci simti 

četrdesmit deviņi EUR un 80 centi). 

Iepirkuma komisija ievietos paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem 

Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv., ka arī Valsts SIA 

“Autotransporta direkcija” mājaslapā ww.atd.lv sadaļā iepirkumi un informēs visus 

pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju darbadienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas.   
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Sanāksmes sākums – plkst. 9.30 

 

  

  Komisijas priekšsēdētājs    - K.Godiņš 

 

   Komisijas locekļi 

    - V.Ļeonova 

 

    - S.Mince 

 

    - A.Balodis 

 

     - I. Brice 

 

    - M. Vaics 

 

Protokolēja    R. Grantiņa  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


