
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 

reģ.Nr.40003429317 

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 

Iepirkuma komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

 

 

2015. gada 13.oktobrī       Nr. AD 2015/11-6 

 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:     - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

Juridiskās daļas vadītāja    -V.Ļeonova 

Galvenās grāmatvedes vietnieks    - A.Balodis 

Licencēšanas daļas vadītājs    - M.Vaics 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja vietniece  

informācijas sistēmu jautājumos    - I.Brice 

Jurists    - J.A.Vaivods 

 

Dienas kārtība: 

Iepirkuma “Par veselības apdrošināšanas līguma slēgšanu” (identifikācijas Nr. AD 2015/11) 

lēmuma pieņemšana. 

 

Iepirkuma komisijas sanāksmi vada komisijas priekšsēdētājs K.Godiņš 

Iepirkuma komisijas sanāksmi protokolē – J.A.Vaivods 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 10:00. 

Iepirkuma komisija ir saņēmusi un izvērtējusi šādu pretendentu piedāvājumus (bez PVN): 

N.p.k. Pretendenta nosaukums, 

 

Finanšu 

piedāvājums 

1. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle 38766,00 EUR 

2. AAS “Baltikums” 38220,00 EUR 

3. AAS “BTA Baltic Insurance Company”,  38766,00 EUR 

4. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle, 38675,00 EUR 

 

Pirms piedāvājumu vērtēšanas Iepirkuma komisija pārbaudīja pretendentus “Compensa Life 

Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” (turpmāk – Compensa Life), AAS “Baltikums” 

(turpmāk – Baltikums), AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) un 

“Seesam Insurance AS Latvijas filiāle” (turpmāk – Seesam Insurance) saskaņā ar Publisko 

iepirkuma likuma 8.2 panta septītajā daļā minēto. Nevienam pretendentam nav konstatēti 

izslēgšanas gadījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 

2.punktam. 
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Iepirkuma komisija konstatēja, ka visu pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikuma 9., 

12., 13. un 14.punkta prasībām. 

 

Iepirkuma komisija, vērtējot pretendenta “Seesam Insurance” tehnisko piedāvājumu atbilstību 

nolikuma 15., 16. un 17.punktam, konstatēja, ka “Seesam Insurance” tehniskā piedāvājuma 5. 

un 6.punktā norāda kopējo apdrošinājuma summu 200 EUR (mutes dobuma higiēnas 

pasākumiem 50 EUR un zobārstniecības pakalpojumiem 150 EUR) (piedāvājuma 21.lapa). 

Tā kā nolikuma tehniskās specifikācijas 5.punkts paredz apdrošinājuma summu 50 EUR 

mutes dobuma higiēnas pasākumiem un 6.punkts paredz vismaz 200 EUR zobārstniecības 

pakalpojumiem, pretendents “Seesam Insurance” neizpilda nolikuma 6.punkta minimālās 

apdrošinājuma summas 200 EUR apmērā prasību zobārstniecībai. 

Iepirkuma komisija, pamatojoties uz nolikuma 15.2.punktu, nolēma izslēgt 

pretendentu “Seesam Insurance” no turpmākās dalības iepirkumā, jo pretendenta “Seesam 

Insurance” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskās specifikācijas 6.punktā 

noteiktajai minimālajai apdrošinājuma summai zobārstniecības pakalpojumiem. 

Iepirkuma komisija, vērtējot pretendentu “Compensa Life”, “Baltikums” un “BTA” 

tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma 15., 16. un 17.punktam, konstatēja, ka pretendenti 

izpilda iepirkuma Tehniskās specifikācijas pamatprasības, kas attiecas uz veselības 

apdrošināšanas programmas segumu.  

Iepirkuma komisija atbilstoši nolikuma 20.punktam noteica saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu:  

 

1. Apdrošināšanas prēmija vienam cilvēkam (V)  

“BTA” – 426 EUR  

420/426x10 = 9.86 punkti 

“Baltikums” – 420 EUR        

420/420x10 = 10.00 punkti 

“Comensa Life” – 426 EUR  

420/426x10 = 9.86 punkti 

 

2. Pakalpojuma kvalitāte (A) 

Pakalpojuma kvalitāti katrs komisijas loceklis vērtēja individuāli, un Iepirkuma komisija 

noteica galīgo kritērija „Pakalpojumu kvalitāte” vērtējumu: 

“BTA” = 19.5 + 19.5 + 19.5 + 19.5 + 19.5 + 19.5 / 6 = 19.5 punkti 

Nr.p.

k. 
Vērtēšanas kritēriji 

Maksimāli iespējamais punktu 

skaits (Z)   

1. Apdrošināšanas prēmija vienam cilvēkam (V) 10 

2. Pakalpojumu kvalitāte (apjoms, limiti, pieejamība, u.c.) (A) 90 

Maksimāli iespējamais kopējais punktu skaits: 100 
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“Baltikums” =72 + 72 + 72+ 72 + 72 + 72 / 6 = 72 punkti 

“Comensa Life” = 29.5 + 29.5 + 29.5 + 29.5 + 29.5 + 29.5 / 6 = 29.5 punkti 

 

3. Pretendentu piedāvājumu galīgais vērtējums (V+A): 

“BTA” – 9.86 + 19.5 = 29.36 punkti 

“Baltikums” – 10 + 72 = 82 punkti 

“Comensa Life” – 9.86 + 29.5 = 39.36 punkti 

 

Iepirkuma komisija konstatēja, ka saimnieciski izdevīgākais ir “Baltikums” 

piedāvājums (82 punkti). Salīdzinot ar “BTA” (29.36 punkti) un “Comensa Life” (39,36 

punkti) piedāvājumu, “Baltikums” piedāvā mazāku apdrošināšanas prēmiju vienam cilvēkam, 

lielākas apdrošināšanas summas un atlīdzības veselības apdrošināšanas pamatprogrammā, kā 

arī papildus piedāvā veselības veicināšanas programmas daļēju apmaksu, vakcinācijas 

apmaksu un maksas stacionārās rehabilitācijas pēc smagām operācijām, saslimšanām, pēc 

izrakstīšanas no stacionāra apmaksu. 

Iepirkuma komisija nolēma par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības atzīt AAS “Baltikums”. 

Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta septītajā daļā 

minēto veica pārbaudi attiecībā uz pretendentu AAS “Baltikums” un konstatēja sekojošo: 

1. AAS “Baltikums” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 

1.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi (2015.gada 12.oktobra e-izziņa par 

likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, sērija URA, 

Nr.29971856-3668021) (Pielikums Nr.1). 

2. AAS “Baltikums” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 

2.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi (2015.gada 12.oktobra e-izziņa par 

nodokļu nomaksas statusu, sērija NO, Nr.29971856-3668070) (Pielikums Nr.2). 

 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot „par”, vienbalsīgi nolemj: 

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

“Baltikums” par iepirkuma uzvarētāju; 

2. noslēgt ar AAS “Baltikums” veselības apdrošināšanas līgumu, ievietojot 

valsts SIA „Autotransporta direkcija” mājaslapā iepirkuma līguma tekstu 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai; 

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

dienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto 

pretendentu, kā arī valsts SIA „Autotransporta direkcija” mājaslapā 
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internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisko pieeju pieņemtajam 

lēmumam, ar kuru tiek noteikts iepirkuma uzvarētājs; 

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

darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar AAS “Baltikums” publicēt 

informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā internetā. 

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 11.00. 

 

Komisijas priekšsēdētājs K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi V.Ļeonova 

 

 M.Vaics 

 

 I.Brice 

 

 A.Balodis 

 

 J. A.Vaivods 

 

Protokolēja J. A.Vaivods 


