
Iepirkuma procedūras “Darbinieku veselības apdrošināšana”  

(ID Nr.IPR -55152) ziņojums  

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu. 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 

identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, 

līguma priekšmets:  

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība “Latvenergo”. 

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, 

Latvija, LV-1230. 

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-55152, IUB AS "Latvenergo" 2018/5. 

1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.  

1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.  

1.6. Līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana (~3505 pers.).  

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  

2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

2018.gada 5.augustā.  

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

2018.gada 8.augustā.  

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 

procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: I.Tukuma, I.Kola, B.Siksne, A.Graudiņš, I.Tērauda, 

A.Muceniece, A.Kreicberga, E.Arājs, I.Sīpola, L.Didrihsone. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2018.gada 30.maija Rīkojums 

Nr.247 “Par iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu Latvenergo darbinieku 

veselības apdrošināšanai 2019.-2020.gadā”.  

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:  

4.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 3.septembra, plkst. 15:00. 

4.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma 

www.eis.gov.lv, 2018.gada 3.septembrī plkst. 15:00.  

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, iesniegtās cenas:  

5.1. AAS “BALTA”, reģ.Nr. 40003049409, apdrošināšanas prēmija vienai 

apdrošinātajai personai – 348,40 EUR/gadā.  

5.2. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, reģ.Nr. 50003958651, 

apdrošināšanas prēmija vienai apdrošinātajai personai – 379,60 EUR/gadā .  

5.3. AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ.Nr. 40103840140, apdrošināšanas 

prēmija vienai apdrošinātajai personai – 341,00 EUR/gadā.  

6. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā 

līgumcena, pamatojums piedāvājuma izvēlei: 



6.1. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: AAS “BTA 

Baltic Insurance Company”, reģ.Nr. 40103840140. 

6.2. Piedāvātā līgumcena: apdrošināšanas prēmija vienai apdrošinātajai personai – 

341,00 EUR/gadā, 1 195 205,00 EUR gadā.  

6.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu 

līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam 

piedāvājumam, ņemot vērā tikai cenas kritēriju.   


