
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

par atklātu konkursu "AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā 

energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas 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 2021/13; IPR-66827; 

1.3. Atklāts konkurss;  

1.4. Atklāta konkursa priekšmets ir AS "Latvenergo" ražotņu TEC1 un TEC2 pirmā un 

otrā energobloka īpašuma apdrošināšana. Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 2 

(divās) iepirkuma Daļās:  
1.Daļa: AS "Latvenergo" ražotnes TEC-1 īpašuma apdrošināšana un iekārtu 

salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR (divi simti piecdesmit 

tūkstoši euro) par gadījumu;  

2.Daļa: AS "Latvenergo" ražotnes TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma 

apdrošināšana un iekārtu salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR 

(divi simti piecdesmit tūkstoši euro) par gadījumu. 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja 

tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

05.10.2021 (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī); 

02.10.2021 (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē). 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. iepirkuma komisijas sastāvs: A.Graudiņš, A.Verners, I.Kaminskis, V.Upītis. I.Arāja. 

3.2. iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 01.09.2021. 

rīkojums Nr.202; 

3.3. dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: iepirkuma komisija. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja 

tāds veikts: 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš -  05.11.2021. 

5. To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas 

vai izmaksas: 

Kopējā piedāvājuma cena (apdrošināšanas prēmija) gadā, EUR 

Pretendents 

1.Daļa: AS "Latvenergo" 

ražotnes TEC-1 īpašuma 

apdrošināšana un iekārtu 

salūšanas risku 

apdrošināšana ar pašrisku 

250 000 EUR par 

gadījumu. 

2.Daļa: AS "Latvenergo" 

ražotnes TEC-2 pirmā un 

otrā energobloka īpašuma 

apdrošināšana un iekārtu 

salūšanas risku 

apdrošināšana ar pašrisku 

250 000 EUR par gadījumu. 

ADB "Gjensidige"  

Latvijas filiāle 

100 000,00 neiesniedza 

If P & C Insurance AS 

Latvijas filiāle 

128 974,00 1 075 108,00 

 



6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 05.11.2021., 

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  

7.1.1. 1.Daļa: "AS "Latvenergo" ražotnes TEC-1 īpašuma apdrošināšana un iekārtu 

salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši 

euro) par gadījumu" - ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle - 100 000,00 EUR; 

7.2. piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

7.2.1. 1.Daļa: "AS "Latvenergo" ražotnes TEC-1 īpašuma apdrošināšana un iekārtu salūšanas 

risku apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) par 

gadījumu" 
Nr. Kritērija nosaukums Maks. 

punktu 

skaits 

ADB "Gjensidige" 

Latvijas filiāle 

If P & C Insurance 

AS Latvijas filiāle 

  Piedāvājumu cena EUR   100 000,00 128 974,00 

1 Piedāvājumu cena (C) 60 60.00 46.52 

2 Pakalpojuma kvalitāte, t.sk: 40 19.00 25.00 

2.1. Pretendenta piedāvātajos 

apdrošināšanas noteikumos 

ietvertais apdrošināšanas segums 

(T1) 

10 5 7 

2.2. Pretendenta piedāvātajos 

apdrošināšanas noteikumos 

ietvertie izņēmumi (T2) 

10 6 6 

2.3. Pretendenta piedāvātajos 

apdrošināšanas noteikumos 

noteiktā apdrošināšanas atlīdzības 

aprēķina principi un citi 

nosacījumi (T3) 

20 8 12 

Kopīgais punktu skaits  

par piedāvājumu, R 

100 79.00 71.52 

 

7.3.  pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīta:   

1.Daļā "AS "Latvenergo" ražotnes TEC-1 īpašuma apdrošināšana un iekārtu salūšanas 

risku apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) par 

gadījumu" ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle - 79 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: 

Nav 

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: 

Ir pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūras 2.Daļu "AS "Latvenergo" ražotnes 

TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana un iekārtu salūšanas risku 

apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) par gadījumu", 

jo piedāvātā cena pārsniedz plānoto budžetu, tā ir ievērojami lielāka, kā iepriekšējā līguma 

periodā. 

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 


