IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
par atklātu konkursu "Darbinieku veselības apdrošināšana"
sagatavots saskaņā ar likuma "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"
45.pantu
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma
identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:
1.1. Akciju sabiedrība "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230;
1.2. LE 2020/5; IPR-63771;
1.3. Atklāts konkurss;
1.4. Atklāta konkursa priekšmets ir AS "Latvenergo", AS "Sadales tīkls" un
AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" darbinieku (kopā ~3 200 pers.) veselības
apdrošināšana saskaņā ar apdrošināšanas produkta aprakstu. Iepirkuma priekšmets
sastāv no Pamatpakas un Papildinājuma (zobārstniecības pakalpojumi).
Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu apjomu. Līgumslēdzēji var slēgt
līgumu ar iepirkumu procedūras uzvarētāju par Pamatpakas vai par Pamatpakas ar
Papildinājumu (zobārstniecības pakalpojumi) iegādi.
2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja
tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
06.07.2020 (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī);
03.07.2020 (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē).
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. iepirkuma komisijas sastāvs: I.Arāja, I.Kola, B.Siksne, A.Graudiņš, B.Madžule,
I.Iļjenko, A.Kreicberga, I.Ķēniņa-Brūkle, I.Sīpola, L.Vagele.
3.2. iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 21.05.2020.
rīkojums Nr.166;
3.3. dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: V.Gudeņa.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
tāds veikts:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 04.08.2020.
5. To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
vai izmaksas:
Pamatpakas
Papildinājuma (zobārstniecības
Pretendents
cena, EUR
pakalpojumi) cena, EUR
ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle
344,99
0,01
AAS "BALTA"
308,00
20,00
AAS "BTA Baltic Insurance
333,00
22,00
Company"
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 04.08.2020.,
plkst.10:00.
7. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu
izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

7.1. pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt, piedāvātā
līgumcena
ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, piedāvātā apdrošināšanas prēmija vienai
apdrošinātajai personai ir 345,00 EUR gadā (ietverot Pamatpaku un Papildinājumu
(zobārstniecības pakalpojumus)).
7.2. piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums
Nr.

Kritērija nosaukums

1 Pamatpakas cena, EUR
2 Papildinājuma
(zobārstniecības
pakalpojumi) cena, EUR
Kopējā prēmija
Kopīgais punktu skaits par
piedāvājumu

Maksimālais ADB "Gjensidige"
punktu skaits
Latvijas filiāle
cena
punkti
90
344,99
86.87
10
0,01
10.00

345,00
100

AAS "BTA Baltic
Insurance Company"
cena
punkti
333,00
90.00
22,00
0.0045

355,00
96.87

90.00

7.3. pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīta ADB "Gjensidige" Latvijas
filiāle - 96.87 punkti.
8. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi:
Nav
9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:
AAS "BALTA" iesniegtais piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu, pamatojoties uz
nolikuma 16.9.4.punktu "Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 11.5.punktā prasīto
informāciju tā tehniskās atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav
atbilstoša visām Nolikumā norādītajām prasībām, tādējādi piedāvātais Pakalpojums pēc
būtības nav izmantojams Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām".
AAS "BALTA" iesniegtais piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām (Nolikuma
Pielikums Nr.2 "Iepirkuma priekšmeta apraksts"):
1) obligātajām veselības pārbaudēm (OVP) atvēlētais segums iekļauts maksas ambulatoro
pakalpojumu limitā 800 euro apmērā, nevis kopējā apdrošinājuma summā 3000 euro kā
prasīts konkursa nolikumā;
2) vakcinācijai atvēlētais segums iekļauts maksas ambulatoro pakalpojumu limitā 800 euro
apmērā, nevis kopējā apdrošinājuma summā 3000 euro kā prasīts konkursa nolikumā;
3) netiek nodrošināta Iepirkuma priekšmeta apraksta I.Pamatpaka, 2.4.(e) prasība.
Programmas apraksta "PROGRAMMA "AMBULATORĀ PALĪDZĪBA"-AS7 AR
STACIONĀRIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM" sadaļā "NEAPMAKSĀJAMIE
PAKALPOJUMI" ir ietverts podometrijas speciālists (podologs);
4) netiek nodrošināta Iepirkuma priekšmeta apraksta I.Pamatpaka, 2.4.(j) prasība.
Programmas apraksta "PROGRAMMA "AMBULATORĀ PALĪDZĪBA"-AS7 AR
STACIONĀRIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM" sadaļā "NEAPMAKSĀJAMIE
PAKALPOJUMI" ir ietvertas manipulācijas dermatoloģijā;

5) netiek nodrošināta Iepirkuma priekšmeta apraksta II.Papildinājums (zobārstniecības
pakalpojumi)
2.2.prasība.
Programmas
"Zobārstniecība"-C2
apraksta
sadaļā
"NEAPMAKSĀJAMIE PAKALPOJUMI" ir ietverta mutes dobuma higiēna.
10. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma
procedūras nepārtraukšanai,
Nav
11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai
izbeigt iepirkuma procedūru:
Nav
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi
piedāvājumu par nepamatoti lētu:
Nav
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas:
Piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
www.eis.gov.lv
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:
Nav

