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PASTĀVĪGĀ IEPIRKUMU KOMISIJA 

Rīgā 

 

21.04.2017. Nr.______________ 

 

AAS „BALTA” 

Raunas ielā 10, Rīgā, LV-1039 

e-pasts: sanita.smeltere@balta.lv   

 

AAS „BTA Baltic Insurance Company” 

Kr.Valdemāra ielā 63, Rīgā, LV-1010 

e-pasts: roberts.aparjods@bta.lv    

 

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle 

Muitas ielā 1, Rīgā, LV-1010 

e-pasts: kristiana.lice@seesam.lv  

 
 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMĀ  

 

Iepirkuma nosaukums: „Darbinieku veselības apdrošināšana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RS 2017/16 

Lēmuma pieņemšanas datums: 21.04.2017. 

Pasūtītājs: SIA “Rīgas serviss”.  

Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā piedāvātā cena. 

Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajiem piedāvājumu iesniegšanas nosacījumiem tika iesniegti 

3 (trīs) piedāvājumi: 

Nr. p.k. Pretendenta nosaukums 

Gada 

apdrošināšanas 

prēmija vienai 

personai (EUR) 

 

1. AAS „Balta” 179,00 

2. AAS „BTA Baltic Insurance Company” 256,00 

3. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle 230,00 

 [2017.gada 18.apriļa protokola Nr. 2 izraksts] 

Iepirkuma komisijas sēdes darba gaita: 

1. Piedāvājuma dokumentu noformējuma pārbaude 

  Komisija novērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma un 

normatīvo aktu prasībām. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, 

  Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj: 

  Vienbalsīgi atzīt visu pretendentu iesniegto piedāvājuma dokumentu noformējumu par 

atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām un virzīt pretendentu 

piedāvājumus tālākai vērtēšanai. 
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2. Iesniegto kvalifikācijas dokumentu izskatīšana 

  Komisija novērtē, vai pretendenti atbilst nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un 

iesnieguši visus nolikumā pieprasītos dokumentus.  Izvērtējot iesniegtos dokumentus, 

  Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj: 

  Vienbalsīgi atzīt visu pretendentu iesniegto piedāvājuma kvalifikācijas dokumentus par 

atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām  un virzīt pretendentu 

piedāvājumus tālākai vērtēšanai. 

3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana 

  Iepirkumu komisijas locekļi vērtē pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā 

noteiktajām prasībām. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, 

Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj: 

Vienbalsīgi atzīt visu pretendentu iesniegtus tehnisko piedāvājumu dokumentus par 

atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām, un virzīt pretendentu 

piedāvājumus tālākai vērtēšanai. 

4.  Finanšu piedāvājuma vērtēšana 

  Iepirkumu komisijas locekļi vērtē pretendentu finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā 

noteiktajām prasībām. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, 

Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj: 

 Vienbalsīgi atzīt visu pretendentu iesniegtus finanšu piedāvājumu dokumentus par 

atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām, un virzīt pretendentu 

piedāvājumus tālākai vērtēšanai 

 

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 13.6..punktu, piedāvājuma izvēles kritērijs ir 

nolikuma prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošais saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i. piedāvājums ar viszemāko cenu – AAS 

“Balta” piedāvājums ar piedāvāto cenu 179,00 EUR (gada prēmija vienām darbiniekam) bez PVN.  

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, 

Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt pretendenta AAS „Balta”  piedāvājumu, kas ir atzīts par atbilstošu iepirkuma 

nolikuma un normatīvo aktu prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.  

2.  Slēgt iepirkumu līgumu ar pretendentu AAS „Balta”.    

3. Rakstiski paziņot lēmumu par iepirkuma rezultātiem visiem pretendentiem 3 (trīs) darba 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir 

aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt šo pieņemto 

lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt 

kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                A.Pīgožnis 

 

 

 

 
D.Petuhovs, 26813198 

 

 


