Iepirkuma procedūras ziņojums
(informācijas apkopojums no protokoliem)
1. Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģistrācijas Nr.90009029104
Juridiskā adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
2. Iepirkuma nosaukums: Par tiesībām sniegt OCTA apdrošināšanas pakalpojumu
3. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/15
4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena: Tiesības sniegt OCTA
apdrošināšanas pakalpojumu. Iepirkuma līgumsumma ir EUR 94 200.00 (deviņdesmit
četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi).
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē un Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms): 28.03.2018. IUB
7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMP dienests) 2018. gada
7. marta rīkojums Nr.1-3/70.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs - Transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs
Egils Lapiņš;
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Transporta nodrošinājuma
departamenta Transporta resursu pārvaldības nodaļas vadītājs Raimonds Sils;
Iepirkuma komisijas locekļi:
Grāmatvedības un finanšu departamenta Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas
galvenais ekonomists Māris Rutkis;
Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Laura Kolneja.
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijs, kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā:
8.1. Pretendentam ir jābūt tiesīgam sniegt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumus.
8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts
normatīvajiem aktiem.
8.3. Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma
42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv
tādi apstākļi, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā
ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.
8.4. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6 vai 7.punktā
noteiktie izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja
Pretendents ir personālsabiedrība un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā
noteiktajām prasībām.
8.5. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5.,6 vai 7.punktā
noteiktie izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējas
piedāvātās līgumcenas.
8.6. Izvērtēšanas kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - kura
piedāvātā cena būs viszemākā.
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9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš:
2018.gada 13.aprīlis. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
www.eis.gov.lv., 2018.gada 13.aprīlis plkst.11:00.
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
N.p.k.
Pretendents
Piedāvājuma
Piedāvājuma
iesniegšanas
iesniegšanas datums un
veids
laiks
1.
ADB "Gjensidige" Latvijas Sistēmā
06.04.2018. plkst. 14:33
filiāle
2.
"BALTA" AAS
Sistēmā
12.04.2018. plkst. 15:44
3.
"BTA Baltic Insurance Sistēmā
13.04.2018. plkst. 10:14
Company" AAS
4.
ERGO
Insurance
SE Sistēmā
11.04.2018. plkst. 09:22
Latvijas filiāle
Pretendents
Cena
ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle
EIRO 67213
"BALTA" AAS
EIRO 85001
"BTA Baltic Insurance Company" AAS
EIRO 88373.2
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
EIRO 93395
12. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle. Saskaņā ar nolikuma 4.3.punktu līgums tiek slēgts ar
līgumsummu līdz 94 200.00 (deviņdesmit četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi) EUR.
Komisija atbilstoši Nolikuma 7.1.punkta noteikumiem pieņēma lēmumu Iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības piešķirt tam Pretendentam, kurš iesniedzis prasītos atlases
dokumentus, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un kurš ir
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, t.i., kura piedāvātā cena ir viszemākā.
13. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi: Nav
14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: Nav
15. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas: Nav
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: Nav
17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: Nav
18. Iemesli, ja attiecināms, kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti nevis
elektroniski, bet citi saziņas līdzekļi: Nav
19. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem.
Nav konstatēts interešu konflikts.
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