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NORAKSTS  

   
 

Iepirkums 

“Uzņēmuma darbinieku veselības apdrošināšana”  

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/28) 

 

AS “Olaines ūdens un siltums” 

Iepirkumu komisijas   

LĒMUMS 

(Iepirkuma norise dokumentēta atsevišķos iepirkumu komisijas protokolos) 

 

2018.gada 18.janvārī                     Olainē 

1. Pasūtītājs  

Nosaukums AS “Olaines ūdens un siltums” 

Reģistrācijas numurs 50003182001 

Adrese Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114 

2. Iepirkums 

Iepirkuma nosaukums  Uzņēmuma darbinieku veselības apdrošināšana 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2017/28 

Iepirkuma procedūra  Publisko iepirkumu likuma 9.pants   

Iepirkuma priekšmets 

      AS “Olaines ūdens un siltums” darbinieku veselības apdrošināšana uz vienu 

kalendāro gadu (20.01.2018.-19.01.2019.) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2., 2.1., 

2.2., 2.3.pielikumi) noteiktajā apjomā un kārtībā, ievērojot līguma projekta (nolikuma 

4.pielikums) nosacījumus.  

       Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir 66512200-4 “Veselības 

apdrošināšanas pakalpojumi”. 

3. Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkums izsludināts  2017.gada 21.decembrī  

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 

(atvēršana) 

2018.gada 9.janvārī plkst.10:00 

Iesniegto piedāvājumu 

skaits  
4 (četri) 

Iesniegtie piedāvājumi  

Pretendenta nosaukums 
Reģistrācijas 

Nr. 

Pamatprogrammas cena vienai 

personai EUR, bez PVN 

Ergo Life Insurance SE 40103336441 262.00 

Seesam Insurance AS 40103475609 262.00 

Baltijas Apdrošināšanas Nams AS 40003494976 262.00 

AAS “BTA Baltic Insurance 

Company” 
40103840140 262.00 

4. Piedāvājuma izvēle  

Piedāvājuma izvēles 

kritērijs  

Saimnieciski visizdevīgākais, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 12.punkta 

nosacījumiem 

Lēmuma pieņemšanas 

datums 
2018.gada 18.janvāris      

Izraudzītais 

pretendents  

Ergo Life Insurance SE (Latvijas filiāle), reģistrācijas numurs 40103336441, adrese 

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām 

nolikuma prasībām, uz kuru nav attiecināmi nolikuma 9.3.punktā noteiktie 

izslēgšanas gadījumi un kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, 

iegūstot vislielāko vidējo punktu skaitu - 79.35 punkti.  Apdrošināšanas polises cena 

vienai personai EUR 262.00 (divi simti sešdesmit divi euro un 00 centi) bez PVN. 

Precīzs apdrošināto personu skaits un kopējā līgumcena tiks precizēta līguma 

slēgšanas brīdī. 

Noraidītie pretendenti  
1. AAS “BTA Baltic Insurance Company” piedāvājumā noteiktiem diagnostiskiem 

izmeklējumiem arī līgumiestādēs tiek piemērots nevis līgumiestādes, bet 
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apdrošinātāja cenrādis, kas neatbilst nolikuma tehniskās specifikācijas 2.punkta 

prasībām.  

     Piedāvājumu atzīts par neatbilstošu iepirkuma nolikuma tehniskās 

specifikācijas 2.punkta prasībām un noraidīts. 

2. AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 

tehnisko specifikāciju 2.punkta prasībām, jo piedāvājumā noteikts, ka 

līgumiestādēs, ja pakalpojums ir apmaksājams, un apdrošinātājs un iestāde ir šo 

pakalpojumu iekļāvuši savā sadarbības līgumā, apmaksa tiek veikta 100% 

apdrošinātāja cenrāža apmērā, nevis kā noteikts nolikuma tehnisko specifikāciju 

2.punktā - 100% līgumiestādes cenrāža.  

     Piedāvājumu atzīts par neatbilstošu iepirkuma nolikuma tehniskās 

specifikācijas 2.punkta prasībām un noraidīts. 

  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   (personas paraksts)     V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:   (personas paraksts)    M.Mazurs 

 

 

(personas paraksts)    T.Levicka   


