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IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS 

Atklāts konkurss „Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana 
2016./2017.gadā” identifikācijas numurs SND/2016/6 

   
 
Saulkrastos                     2016.gada  20. aprīlī  

Pasūtītājs, kas organizē 
iepirkumu 

Saulkrastu novada dome 
Reģ.Nr.90000068680 
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 

Iepirkuma identifikācijas 
numurs 

SND 2016/6 

Iepirkuma procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts 

Līguma priekšmets 
 Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana 
2016./2017.gadā 

Informācija par iepirkuma 
priekšmetu 
 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās  

Līguma izpildes termiņš 

 Iepirkuma līguma darbības termiņš ir 1 (viens) gads, ar iespēju 
pagarināt līguma darbības termiņu uz vēl 1 (vienu) gadu, ievērojot 
Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 2.punkta prasības 
(sarunu procedūras piemērošana, nepublicējot paziņojumu par līgumu).  

CPV kods  66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi.) 

Paziņojums par līgumu 
publicēts: www.iub.gov.lv 
un www.saulkrasti.lv 

 23.03.2016. 

Iepirkumu komisijas 
izveidošanas pamatojums 

Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkuma komisija (turpmāk – 
Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
2015.gada 25.marta lēmumu (domes sēdes protokols Nr.4 §55). 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

 Priekšsēdētājs: 
Andrejs Arnis (Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors) 
Priekšsēdētāja vietnieks:           
Guntars Zonbergs (Saulkrastu novada domes deputāts) 
Locekļi:    
Normunds Līcis (Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks) 
Andris Silavnieks (Saulkrastu novada domes deputāts) 
Igors Žukovs (Saulkrastu novada domes deputāts) 
Halina Bila, Saulkrastu novada domes (Juridiskās nodaļas vadītāja) 
Astrīda Andersone (Saulkrastu novada domes Finanšu un  
 grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes vietniece) 
 Gatis Vīgants (Saulkrastu novada domes Finanšu un  grāmatvedības 
nodaļas finansists) 
 Māris Vītols (Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājs) 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības 
Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem 
gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumu, termiņus un pārbaudīšanas 
kārtību. 
 Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tam ir tiesības sniegt veselības 
apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. 
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Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme nevienā 
no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāka par 80 (astoņdesmit) procentiem no darba ņēmēju vidējās 
stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā. 
Pretendentam ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence veselības apdrošināšanai vai 
līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina tiesības sniegt veselības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas 
Republikā. 
Pretendentam ir atbilstoša pieredze veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā, ko apliecina 
vismaz 3 (trīs) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā izpildīti veselības apdrošināšanas pakalpojumu līgumi ar 
juridisku personu par vismaz 250 (divi simti piecdesmit) personu veselības apdrošināšanu, par ko ir 
saņemta pozitīva pasūtītāja atsauksme. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 
vērtēšanas kārtība 

Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu ar nosacījumu, ka 
pretendents atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu noformējuma, 
atlases un tehniskā piedāvājuma prasībām, nav atzīts par nepamatoti 
lētu. 

 Piedāvājumu iesniegšanas  
vieta, datums un laiks: 

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 18. aprīlim, 
plkst. 11.00, Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, LV-2160, 1.stāvā, 107.kabinetā. 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 
datums un laiks: 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
18.04.2016. plkst.11.00 

Pamatojums piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa 
saīsinājumam, atbilstoši 
Publisko iepirkumu likuma 
29.panta vienpadsmitajai daļai 

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma 
procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem 
dokumentiem, līdz ar to piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek 
saīsināts. Paziņojumā par plānoto līgumu ir norādīta interneta 
adrese 
(http://saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/publiskie-
iepirkumi/atklatiekonkursi), kurā minētā informācija ir pieejama.  

Pamatojums iepirkuma metodes 
izvēlei 

Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu (Atklāts konkurss) 

Pretendentu saraksts, kas 
iesnieguši piedāvājumu 

AAS „BTA Baltic Insurance 
Company” 

46 507,50 

Iepirkumu komisijas lēmums 

 Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AAS „BTA Baltic Insurance Company” par kopējo līgumcenu    
46 507,50 euro bez PVN 

Piedāvājumu vērtēšanas 
kopsavilkums un pamatojums 
piedāvājumu izvēlei 
 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 37.panta pirmo daļu, kā 
arī atklāta konkursa nolikuma 10.1.punktu līguma slēgšanas tiesības 
piešķiramas pretendentam ar piedāvāto  viszemāko līgumcenu, kas 
atbilst nolikumā  noteiktajām pretendentu noformējuma, atlases un 
tehniskā piedāvājuma prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 
pieņemšanas datums 

 18.04.2016. 

 


