ZIŅOJUMS
PAR SARUNU PROCEDŪRU
„Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana 2017./2018.gadā”
identifikācijas numurs SND/2017/6

Saulkrastos

2017.gada 20. maijā

Pasūtītājs, kas organizē
iepirkumu

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

Iepirkuma identifikācijas
numurs

SND 2017/6

Iepirkuma procedūras veids

Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 9.punktu – sarunu
procedūra

Līguma priekšmets

Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana
2017./2018.gadā

Informācija par iepirkuma
priekšmetu

Sarunu procedūras izvēles
pamatojums

Līguma izpildes termiņš
CPV kods

Iepirkumu komisijas
izveidošanas pamatojums

Iepirkumu komisijas sastāvs

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās
2016.gada 23.martā Saulkrastu novada pašvaldība izsludināja
atklātu konkursu „Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku
veselības
apdrošināšana
2016./2017.gadā”
(iepirkuma
identifikācijas Nr. SND – 2016/6).
Atklātā konkursa rezultātā iepirkuma līgums tika noslēgts ar
AAS „BTA Baltic Insurance Company” uz 1 (vienu) gadu, 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) (Likums spēkā līdz 28.02.2017.)
Paziņojumā par līgumu, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā 2016.gada 23.martā https://pvs.iub.gov.lv/show/443618
ir paredzēta atkārtota līguma slēgšana vienu reizi uz vienu gadu.
Paredzamā līgumcena uz diviem gadiem 115020 euro, norādīta
paziņojumā par līgumu.
Iepirkuma līguma darbības termiņš ir 1 (viens) gads (no
27.05.2017.-26.05.2018.)
66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi.)
2017.gada 21.aprīlī AAS „BTA Baltic Insurance Company”
uzaicināta iesniegt piedāvājumu sarunu procedūrai. 2017.gada
11.maijā saņemts AAS „BTA Baltic Insurance Company”
piedāvājums, apliecinot, ka veselības apdrošināšanas pakalpojumi
tiks nodrošināti uz tādiem pašiem nosacījumiem kā atklātām
konkursam Nr. SND – 2016/6 iesniegtajā piedāvājumā.
Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisija, kas izveidota,
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta
lēmumu (domes sēdes protokols Nr.4 §55) un 2016.gada
28.decembra lēmumu par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
(domes sēdes protokols Nr.18/2016 §55):
Priekšsēdētājs:
Andrejs Arnis (Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors)
Priekšsēdētāja vietnieks:
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Guntars Zonbergs (Saulkrastu novada domes deputāts)
Locekļi:
Normunds Līcis (Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks)
Andris Silavnieks (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)
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane
Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila

Sarunu procedūras
dokumentu sagatavotāji
Pasūtītājs uzaicina piedalīties
2017. gada 11. maijs plkst. 15.00, Saulkrastu novada domē, Raiņa
sarunu procedūrā un iesniegt
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, 1.stāvā,
piedāvājumu - vieta, datums un
107.kabinetā
laiks:
Iepirkumu komisijas lēmums
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AAS „BTA Baltic Insurance Company”. Plānotais apdrošināmo
personu skaits 275, ar kopējo piedāvāto līgumcenu 47 368,75 euro bez PVN. Apdrošināmo personu
skaits, pasūtot polises, tiks precizēts, atbilstoši tiks precizēta kopējā līgumcena.
Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

11.05.2017.

Saulkrastu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A.Arnis

Ziņojumu sagatavoja

D.Kučeruka

2

