
 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes  

Rīgas Medicīnas koledžas 

iepirkuma komisijas  

2015.gada 30. marta sēdē  

protokols Nr.1 

 

 

 

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta kārtībā 

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbinieku veselības 

apdrošināšana” 

Identifikācijas Nr. LU RMK 2015/3 
 

 

 

 

NOLIKUMS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2015 



2 

 

I. Vispārīgā informācija 

1. Iepirkuma priekšmets ir 33 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbinieku 

veselības apdrošināšana saskaņā ar  Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums) 

(turpmāk – pakalpojums).  

2. Iepirkuma rezultātā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – 

pasūtītājs) noslēgs iepirkuma Līgumu (nolikuma 4. pielikums) ar pretendentu, kurš spēs 

nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, atbildīs šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, un būs 

ar zemāko piedāvājuma summu paredzamajam pakalpojumiem. 

3. Pasūtītājs un iepirkuma veicējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledža”, reģ.nr. LV90000014902, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079.  

4. Pasūtītāja kontaktpersona: Administratīvi saimnieciskās daļas vadītāja vietniece Dace 

Retiķe, tālr. 67840741, e-pasta adrese: dace.retike@rmkoledza.lv 

5. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU RMK 2015/3 

6. CPV kods: 85000000-9. 

7. Pasūtītājs iepirkuma sniegto pakalpojumu apmaksās no pasūtītājam pieejamajiem pašu 

ieņēmumu līdzekļiem. 

8. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kuri ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, 

(turpmāk tekstā - nolikums) var iepazīties elektroniskā veidā Pasūtītāja mājas lapas 

www.rmkoledza.lu.lv sadaļā Iepirkumi. Nolikuma apliecinātu kopiju var saņemt katru 

darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.15:00 LU RMK, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, 

3.stāvā, 344.kabinetā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš piesakot 

ierašanās laiku pa tālruni 67840741. Maksa par nolikuma saņemšanu nav paredzēta. Par 

nolikuma saņemšanu elektroniskā veidā ieinteresētais piegādātājs nosūta paziņojumu 

elektroniski 4. punktā minētajai Pasūtītāja kontaktpersonai un uzņemas atbildību sekot 

līdzi iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja 

mājas lapā. 

9. Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 20.aprīlim plkst. 

11:00 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 

1079, 3.stāvā, 344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumi pēc 

nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, pa pastu saņemtie piedāvājumi 

tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam neatvērti. 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš: iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt spēkā un saistošam 

pretendentam 45 (četrdesmit piecas) dienas no nolikuma 9.punktā minētā piedāvājuma 

iesniegšanas beigu termiņa. Pretendenta, ar kuru tiks noslēgts līgums, piedāvājumam ir 

jābūt spēkā visu līguma darbības laiku.  

11. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma 

rezultāta. 

12. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu 

izvērtēšanas stadijā, ja: 

12.1.  pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, 

kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), 

apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas 

tiek likvidēts; 

mailto:dace.retike@rmkoledza.lv
http://www.rmkoledza.lv/
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12.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

II. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

13.  Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā izvirzītajām 

prasībām. 

14.  Pretendents iesniedz piedāvājuma 1 (vienu) oriģināla eksemplāru. Piedāvājums 

iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē uz kuras jānorāda: 

 14.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

 14.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un 

kontakttālrunis; 

 14.3. neatvērt līdz 2015.gada 20. aprīlim plkst. 11:00; 

 14.4. atzīme: iepirkumam „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbinieku 

veselības apdrošināšana” (id.nr. LU RMK 2015/3).  

15.  Piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot nolikuma 9. punktā minēto 

 gadījumu.  

16. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai 

dzēsumiem. 

17. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno 

pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

18. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kuram ir paraksta tiesības. Pretendents 

pievieno paraksta tiesības apliecinošu dokumentu. 

19. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs. 

Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) un apzīmogotam, uz pēdējās lappuses 

norādot lapu skaitu. Dokumentu kopiju pareizībai jābūt apliecinātai saskaņā ar 

28.09.2010. Mk noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi”. 

20. Līdz nolikuma 9.punktā minētā termiņa iestāšanās brīdim, Pretendents drīkst grozīt vai 

atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu pretendents 

iesniedz noformējot aploksni saskaņā ar nolikuma punktiem 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, un 

aploksnes augšējā, labajā stūrī izdara atzīmi „ATSAUKUMS” vai „GROZĪJUMI”. Pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai 

atsaukt. 

III. Pretendenta atlases dokumenti 

21. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:  

21.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, pievienojot paraksta tiesības apliecinošu 

dokumentu (pielikums Nr.1) 

21.2. Veselības apdrošināšanas programmu (pamatprogrammas un augstāka līmeņa 

programmas), tai skaitā, arī papildprogrammu, precīzi apraksti, limiti; 

21.3. To pakalpojumu un medikamentu saraksts, kurus pretendents neapmaksās 

(papildprogramma medikamentu iegādei);  
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21.4. Pretendenta līgumorganizāciju saraksts (var neiesniegt, ja informācija atrodama 

pretendenta mājas lapā internetā). Šajos gadījumos piedāvājumā jānorāda saite uz 

attiecīgo interneta vietni;  

21.5. Medicīnisko pakalpojumu netiešās apmaksas kārtība ārstniecības iestādēs, kas nav 

pretendenta līgumorganizācijas: iesniedzamie dokumenti, atlīdzības saņemšanas 

kārtība un termiņi; 

21.6. Kārtība, kādā veicamas izmaiņas apdrošināto personu sarakstā.  

21.7. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3) 

21.8. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). 

Pretendentam jāaizpilda visas ailes. 

21.9. Licences kopija, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs sniegt veselības 

apdrošināšanas pakalpojumus.  

22. Pēc piedāvājumu atvēršanas nekādas līgumcenas izmaiņas netiks pieļautas arī tādā 

gadījumā, ja pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, nebūs tajā ietvēris kādu 

izmaksu pozīciju. 

23. Līguma izpildes gaitā nav paredzēti nekādi sadārdzinājumi. 

24. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas Republikas nacionālajā valūtā euro, uzrādot 

ne vairāk, kā divus ciparus aiz komata. 

25. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot 

piedāvājumā sniegto informāciju, konstatē, ka tā neatbilst patiesībai, pretendents no 

tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts. 

26. Ja pretendenta piedāvājums nesatur visus 21. punktā noteiktos dokumentus un 

informāciju,  pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts. 

IV. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs 

27. Tiks salīdzināti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti šajā nolikumā paredzētajā 

kārtībā un termiņā.  

28. Piedāvājumu vērtēšana notiks secīgi šādos posmos: 

28.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

28.2.  pretendentu un piedāvājumu atbilstība atlases prasībām; 

28.3.  apdrošināšanas programmu izskatīšana un finanšu piedāvājumu pārbaude; 

28.4. piedāvājuma pamatprogrammas ar viszemāko cenu izvēle. 

29. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt 

informāciju no kompetentām valsts iestādēm. 

30. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 

vērtēšanas posmiem gadījumos, ja: 

30.1. pretendents norādījis nepatiesas ziņas; 

30.2. pretendentam ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot, ja maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā 

saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par 
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pretendenta bankrotu vai līdz līguma paredzamajam izpildes beigu termiņam tas būs 

likvidēts; 

30.3. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas pastāvīgā dzīves vieta 

(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta) ir nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopumā katrā 

valstī pārsniedz 150 euro; 

30.4. Piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām; 

31. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (nolikuma 4. pielikums), 

pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma noteikumiem. 

32. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, ja nav 

saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens nolikumam un / vai tā 

pielikumiem atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu. 

33. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti rakstiski tiks informēti 

par pieņemto lēmumu. 

Nolikumam ir sekojoši pielikumi: 

Nr.1- Pieteikuma forma dalībai iepirkumā uz 2 lp.; 

Nr.2 - Tehniskā specifikācija uz 3 lp.; 

Nr.3.- Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lp. 

Nr.4.- Līguma projekts uz 3 lp. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      R. Bogdanova 
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Pielikums Nr. 1 

Publiskā iepirkuma nolikumam 

 „ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas darbinieku veselības apdrošināšana” 

Id.nr. LU RMK 2015/3 

 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
„ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas darbinieku veselības apdrošināšana” 

Identifikācijas Nr. LU RMK 2015/3 
 

 

 
___________                                                                     __________________ 

   Vieta         Datums 

 
Informācija par pretendentu 
 

Pretendents, __________________________________________________________ 

                                                 (pretendenta pilns nosaukums) 

Vienotais reģistrācijas Nr.:  ____________________________________ 

 

Juridiskā adrese:        , LV-______  

Faktiskā adrese:         , LV-______ 

Tālrunis:     _________________________________________ 

Fakss:     _________________________________________ 

E-pasta adrese:    _________________________________________ 

Mājas lapas adrese internetā:   _________________________________________ 

 

 
Finanšu rekvizīti 
Bankas nosaukums: ______________________________________________ 

Bankas kods:  ______________________________________________ 

Konta numurs:  ______________________________________________ 

  

tā ______________________________________________________________ personā 

                                (pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis:  _______________________________________________ 

Fakss:   _______________________________________________ 

E-pasta adrese:  _______________________________________________ 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. Piesakās piedalīties iepirkumā  „ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbinieku 

veselības apdrošināšana” 

2. Apņemas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības; 

3. Apliecina, ka uz viņu kā pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta 5.punktā 

ietvertie izslēgšanas nosacījumi: 

3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
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parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas; 

4. Apstiprina, ka pretendents ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un piekrīt visiem tajā minētajiem 

nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

5. Apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu.  

6. Piedāvā izpildīt visus iepirkuma „ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

darbinieku veselības apdrošināšana” pakalpojumus (apdrošināt 33 darbiniekus uz 1 gadu) par 

kopējo summu pamatprogrammai: 

       EUR _____________. 

7. 1 (vienas) apdrošināšanas polises (pamatprogrammas) cena 1 darbiniekam: 

  EUR _____________. 

 

 

 

Paraksts:  
Datums:  
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Pielikums Nr. 2 

Publiskā iepirkuma nolikumam 

 „ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas darbinieku veselības apdrošināšana” 

Id.nr. LU RMK 2015/3 

Tehniskā specifikācija 
Pamatprogramma: 

Pretendents iesniedz piedāvājumu pamatprogrammai, kuras cena nepārsniedz EUR 213,43 

gadā vienai personai, izsniedzot individuālās apdrošināšanas kartes un nenosakot 

ierobežojumus atsevišķu medicīnas iestāžu apmeklējumam. 

 

Tehniskā specifikācija Pretendenta Tehniskais piedāvājums 
Minimālās prasības pamatprogrammai: 

Pacienta iemaksas 100% apmērā par plaša 

spektra medicīniskajiem pakalpojumiem 

 

Minimālais apdrošinājuma summas limits - 

ne mazāks, kā EUR 600,- gadā, un tas var 

tikt iekļauts ambulatorās aprūpes vai 

stacionārās aprūpes atlīdzību limita 

summās, neizdalot to atsevišķi. 

 

Ambulatorie medicīniskie maksas 

pakalpojumi bez ģimenes ārsta 

nosūtījuma: 
Minimālais apdrošinājuma summas limits 

ambulatorai aprūpei – ne mazāks, kā EUR 

600,- gadā, nenosakot apakšlimitus 

atsevišķiem pakalpojumiem vai 

pakalpojumu grupām: 

 

ārstu - speciālistu konsultācijas ne mazāk, 

kā EUR 15,- par vizīti; 
 

medicīniskās procedūras, t.sk. injekcijas, 

infūzijas, blokādes, pārsiešanas u.c. ne 

mazāk, kā EUR 5,- par manipulāciju; 

 

laboratoriskie izmeklējumi 100% apmērā;  
diagnostiskie (instrumentālie) izmeklējumi 

nenosakot apakšlimitu; 
 

valsts noteiktās obligātās veselības 

pārbaudes, saskaņā ar Ministru kabineta  

noteikumiem 100% apmērā; 

 

medicīniskās izziņas.  
Neatliekamā palīdzība 100% apmērā. Var 

tikt iekļauts ambulatorās aprūpes vai 

stacionārās aprūpes atlīdzību limita summās, 

neizdalot to atsevišķi. 

 

Maksas stacionāra pakalpojumi bez ģimenes 

ārsta vai speciālista nosūtījuma, 100% apmērā 

Pretendenta līgumiestādēs. 

 

Minimālais atlīdzību limits stacionārai aprūpei 

un vienam saslimšanas vai stacionēšanās 

gadījumam ir ne mazāks, kā EUR 430,- gadā. 

 

Atlīdzību limits var tikt izdalīts atsevišķi.  
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Programmā iekļaujami šādi pakalpojumi: 

uzturēšanās maksa; ārstnieciskās manipulācijas, 

diagnostika, procedūras un operācijas. 

Vakcinācija pret ērču encefalītu.  

Ambulatorā rehabilitācija, t.sk. ārstnieciskā 

masāža saskaņā ar medicīniskajām indikācijām 

ar limitu ne mazāku, kā EUR 85,-. 

 

 
Polises darbības laiks ir 24 h/diennaktī visā Latvijas Republikas teritorijā. 

Līgumorganizācijās Rīgā un Rīgas rajonā medicīnas pakalpojumi tiek apmaksāti 

tiešsaistē, uzrādot apdrošināšanas karti (nav jāiesniedz čeki vai citi maksājumu 

apstiprinoši dokumenti Apdrošinātājam, lai atgūtu samaksātos naudas līdzekļus par 

polisē iekļautajiem pakalpojumiem noteiktajā apmērā). 

Augstāka līmeņa programma: 

Pretendents iesniedz arī vienu piedāvājumu augstāka līmeņa programmai, kuru darbinieki 

var izvēlēties pēc brīvas gribas, piemaksājot cenu starpību starp prēmijas apmēru, ko 

apmaksās Pasūtītājs, kas noteikta EUR 213.43 gadā vienai personai, un augstāka līmeņa 

programmas cenu. Pretendentam jānodrošina individuālu rēķinu katrai apdrošinātajai 

personai par piemaksājamo prēmijas daļu, kas būs izvēlējusies augstāka līmeņa 

programmu. Augstāka līmeņa programmai nedrīkst tikt noteikti ierobežotāki nosacījumi, 

kā pamatprogrammas minimālajās prasībās minētie. 

Papildprogrammas:  

Pretendents iesniedz arī piedāvājumu papildprogrammām, kuru darbinieki var izvēlēties 

pēc brīvas gribas, piemaksājot cenu starpību starp prēmijas apmēru, ko apmaksās 

Pasūtītājs, kas noteikta EUR 213.43 gadā vienai personai, un papildprogrammu cenu. 

Pretendentam jānodrošina individuālu rēķinu katrai apdrošinātajai personai par 

piemaksājamo prēmijas daļu, kas būs izvēlējusies papildprogrammu. 

 

Tehniskā specifikācija Pretendenta Tehniskais piedāvājums 
Minimālās prasības papildprogrammai: 

Zobārstniecība 50% apmērā, ar 

apdrošinājuma summas limitu ne 

mazāku, kā EUR 145,- gadā: 

 

ārsta izmeklējumi un konsultācijas;  
rentgeni;  
anestēzija;  
zobu ekstrakcija;  
zobu labošana, plombēšana;  
zobu protezēšana kopējā limita ietvaros, 

nenosakot atsevišķu apakšlimitu; 
 

zobu higiēna 2 reizes gadā.  

Optikas iegāde 100% apmērā, ar 

apdrošinājuma summas limitu ne 

mazāku, kā EUR 55,- gadā. 

 

Medikamentu iegāde 50% apmērā, ar 

apdrošinājuma summas limitu ne 

mazāku, kā EUR 145,- gadā: 

 

nav noteikti ierobežojumi iegādājamo 

medikamentu skaitam; 
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nav noteikti limiti vienai oriģināla cenai;  
iespēja pakāpeniski vai uzreiz iegādāties 

medikamentu kursu periodam, kas 

nepārsniedz polises darbības beigu termiņu, 

izmantojot viena ārsta izrakstītu 

medikamentu recepti. 

 

Sporta nodarbību apmaksa ne mazāk, kā 

4 reizes mēnesī un EUR 6,- (seši) apmērā 

par reizi, paredzot iespēju iegādāties arī 

viena līdz trīs mēnešu abonementu. 

 

Pakalpojumu pieejamības/apmaksas nosacījumi 

1. Visiem Tehniskajā specifikācijā ietvertajiem pakalpojumiem, kuri iekļauti Pasūtītāja vai 

darbinieku iegādātajās polisēs, jābūt pieejamiem pilnā apmērā, sākot ar pirmo veselības 

apdrošināšanas polises darbības dienu un visā tās darbības laikā. 

2. Pretendents nav tiesīgs ierobežot veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu ar savu 

līgumiestāžu loku un tam jāapmaksā programmā iekļautie Pasūtītāja darbinieku un to 

ģimenes locekļu saņemtie pakalpojumi, kurus sniedzis LR normatīvajiem aktiem 

atbilstoši reģistrēts medicīnisko pakalpojumu sniedzējs. 

3. Līgumiestādes, atbilstoši pretendenta iesniegtajam sarakstam, apdrošinātajām personām 

ir jābūt pieejamiem visiem piedāvātajā apdrošinājuma programmā paredzētiem veselības 

aprūpes pakalpojumiem, kurus sniedz šī līgumiestāde. 

4. Ja līgumā paredzētos un Pasūtītāja polisē iekļautos veselības aprūpes pakalpojumus 

apdrošinātās personas saņēmušas iestādēs, kas nav Pretendenta līgumiestādes, Pretendentam 

jānodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksa (čeku apmaksa) ne vēlāk, kā 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas, izmaksājot apdrošināšanas 

atlīdzību ar pārskaitījumu uz atlīdzības pieteikumā norādīto apdrošinātās personas bankas kontu. 

Izmaiņu veikšana polisē 

Pretendentam jānodrošina iespēju Pasūtītājam veikt izmaiņas apdrošināto personu sarakstos ne 

retāk, kā reizi mēnesī visā apdrošināšanas perioda laikā, izslēdzot no tā darbiniekus, kas 

pārtraukuši darba attiecības un pievienojot jaunus darbiniekus, kuri stājušies darba attiecībās ar 

Pasūtītāju. 

Ģimenes locekļu apdrošināšana 

Pretendentam jāparedz iespēja iegādāties piedāvājumā minētos apdrošināšanas pakalpojumus arī 

darbinieku ģimenes locekļiem. Informācija par apdrošināmiem darbinieku ģimenes locekļiem 

tiks iesniegta ne vēlāk, kā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāju individuālo 

veselības apdrošināšanas polišu spēkā stāšanās dienas. Apdrošināšanas prēmija par darbinieku 

ģimenes locekļu apdrošināšanu darbinieki veic no personīgiem līdzekļiem, pārskaitot to tieši 

iepirkumā uzvarējušajam Pretendentam vai arī izmantojot Pasūtītāju kā starpnieku. 

Cita informācija par līguma priekšmetu. 

Plānotais apdrošināmo darbinieku skaits ir 33 cilvēki: 

Vecumā no 18 līdz 30 gadiem aptuveni 7  cilvēki; 

Vecumā no 31 līdz 40 gadiem aptuveni 3 cilvēki; 

Vecumā no 41 līdz 50 gadiem aptuveni 2 cilvēki; 

Vecumā no 51 līdz 60 gadiem aptuveni 16 cilvēki; 

Vecumā no 61 līdz 70 gadiem aptuveni 5 cilvēki, 

Apdrošināšanas gada prēmija tiek maksāta 1 (vienā) maksājumā. Plānotais apdrošināšanas gada 

prēmijas apmērs par pamatprogrammu vienam darbiniekam nedrīkst pārsniegt EUR 213,43 (divi 

simti trīspadsmit euro 43 centi). 
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Pielikums Nr. 3 

Publiskā iepirkuma nolikumam 

 „ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas darbinieku veselības apdrošināšana” 

Id.nr. LU RMK 2015/3 

 

Finanšu piedāvājums  

 

Programmas nosaukums 

 

Gada apdrošinājuma 

summa vienam 

darbiniekam 

(EUR) 

Gada apdrošināšanas prēmija 

vienam darbiniekam 

(EUR) 

Pamatprogramma:    

Augstāka līmeņa programma*:   

Papildprogrammas**:  

Zobārstniecība 

ar apdrošinājuma segumu 50% apmērā 

no pakalpojuma cenas; apdrošinājuma 

summas limits EUR 145 gadā 

  

Optikas iegāde  

ar apdrošinājuma segumu 100% apmērā 

no pakalpojuma cenas,  

apdrošinājuma summas limits EUR 55 

gadā 

  

Medikamentu iegāde 

ar apdrošinājuma segumu 50% apmērā 

no medikamentu cenas; 

apdrošinājuma summas limits EUR 145 

gadā 

  

Sporta nodarbību apmaksa ne mazāk 

kā 4 reizes mēnesī un EUR 6 (seši) 

apmērā par reizi, paredzot iespēju 

iegādāties arī viena līdz trīs mēnešu 

abonementu. 

  

 

* Prēmija jānorāda pilnā apmērā (Pasūtītāja apmaksājamā prēmijas daļa EUR 213,43 apmērā ar 

darbinieku piemaksājamo prēmijas daļu, kas tiks segta no personīgajiem līdzekļiem). 

** Iespējama pieejamība, piesakoties noteiktam skaitam cilvēku, bet ne lielākam, kā 10. 

 

 

Kopējā apdrošināšanas prēmija par pamatprogrammu vienam cilvēkam:  

______________________________(EUR). 

(summa vārdiem un cipariem) 

 

______________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 

       (klāt personas pilnvarojums) 
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Pielikums Nr. 4 

Publiskā iepirkuma nolikumam 

 „ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas darbinieku veselības apdrošināšana” 

Id.nr. LU RMK 2015/3 

LĪGUMS 

par veselības apdrošināšanu (projekts)  

 

Rīgā, 2015.gada ......... 

 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Reģ.Nr. 

90000014902, tās direktores Astras Bukulītes personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, 

turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_______________________________________________________ (uzņēmuma nosaukums), 

Vienot. Reģ.Nr. ________________________, tās __________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds) personā, kur__ darbojas uz _______________ (pilnvarojošā dokumenta 

nosaukums) pamata, turpmāk tekstā saukts – Apdrošinātājs, no otras puses, katra atsevišķi un 

abas kopā turpmāk tekstā sauktas arī Puses, pamatojoties uz publiska iepirkuma  „ Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbinieku veselības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. 

LU RMK 2015/3) rezultātiem un Apdrošinātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, 

turpmāk tekstā saukts – Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBĪBAS LAIKS 

1.1. Apdrošinātājs nodrošina atbilstošu Iepirkumam un Iepirkuma ietvaros iesniegtajam 

Apdrošinātāja piedāvājumam Pasūtītāja darbinieku, turpmāk teksta - Darbinieki, veselības 

apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanu. 

1.2. Līgums stājas spēkā ar 2015.gada 30. aprīli un ir saistošs Līdzējiem līdz 1.3. punktā 

norādītā Veselības apdrošināšanas līguma, turpmāk tekstā – Polise, darbības beigām.  

1.3. Polise stājas spēkā 2015.gada 30. aprīlī un ir spēkā 1 gadu ar tiesībām pagarināt Līgumu uz 

vēl vienu gadu. 

 

2. LĪGUMA ADMINISTRĒŠANA 

2.1. Apdrošinātājs piegādā Darbinieku Polisi un individuālās veselības apdrošināšanas kartes, 

turpmāk tekstā - Kartes, Pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas 

dienas un apdrošināmo Darbinieku saraksta, turpmāk tekstā - Saraksts, saņemšanas dienas. 

Darbinieku Kartes un Polises piegādes vieta ir Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079. 

2.2. Iesniedzot Apdrošinātājam Sarakstu, Pasūtītājs par katru apdrošināmo Darbinieku norāda 

šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, veselības apdrošināšanas 

pamatprogramma, turpmāk tekstā – Programma, un veselības apdrošināšanas 

papildprogrammas, turpmāk tekstā – Papildprogrammas, ja tādas izvēlētas. 

2.3. Izmaiņas Polisei pievienotajā Sarakstā, ja nepieciešams, tiek veiktas 1 (vienu) reizi mēnesī, 

līdz katra mēneša 14.datumam, sagatavojot vienošanās protokolu (Polises pielikumu), 

turpmāk tekstā - Vienošanās. Attiecībā uz jaunpieņemtiem un izslēgtiem Darbiniekiem, 

Apdrošinātājs Vienošanos, rēķinu un attiecīgās Kartes piegādā Pasūtītājam 5 (piecu) 

darbdienu laikā no attiecīgās Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas un Līguma 

2.2.punktā noteiktās informācijas saņemšanas dienas. 

 

3. APDROŠINĀJUMA SUMMA 

3.1. Gada apdrošinājuma summa katram apdrošinātajam Darbiniekam, kurš apdrošināts saskaņā 

ar Programmu, ir    EUR (.......); 
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4. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA 

4.1. Gada apdrošināšanas prēmija vienam Darbiniekam, kurš apdrošināts saskaņā ar 

Programmu, ir EUR (.........). 

4.2. Pasūtītājs veic Darbinieku veselības apdrošināšanas prēmijas apmaksu 1 (vienā) 

maksājumā, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas no 

Apdrošinātāja. 

4.3. Pirmstermiņa izbeigto attiecīgā Darbinieka neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu, kas 

tiek aprēķināta saskaņā ar Apdrošinātāja Veselības apdrošināšanas noteikumiem, turpmāk 

tekstā – Noteikumi, Apdrošinātājs pārskaita uz Pasūtītāja bankas kontu 15 (piecpadsmit) 

darbdienu laikā pēc Līguma 5.1.4.punktā minēto dokumentu saņemšanas. 

 

5. APDROŠINĀTĀJA UN PASŪTĪTĀJA PAPILDUS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

5.1.1.Pasūtītājs elektroniski iesniedz Apdrošinātājam Sarakstu saskaņā ar Līguma 2.2. punktā 

noteikto. 

5.1.2.Pasūtītājs apņemas ievērot Līguma un Polises noteikumus. 

5.1.3.Pasūtītājs izsniedz katram apdrošinātajam Darbiniekam šādu Apdrošinātāja iesniegtu 

dokumentāciju: 

5.1.3.1.Karti; 

5.1.3.2.Programmas un Papildprogrammu aprakstu; 

5.1.4.Pasūtītājs elektroniski nosūta Apdrošinātājam pieprasījumu par Darbiniekiem, kuriem 

nepieciešams pirms termiņa izbeigt attiecīgā Darbinieka Kartes darbību, un par 

jaunpienākušajiem Darbiniekiem, kurus nepieciešams apdrošināt saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, apdrošinātājs izbeidz pirms termiņa attiecīgā Darbinieka Kartes darbību. 

5.1.5.Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai Darbinieks (vai viņa pārstāvis), tiklīdz tas kļuvis 

iespējams, iesniedz Apdrošinātājam veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, 

maksājuma dokumenta oriģinālu (kases čeku, stingrās uzskaites kvīšu oriģinālus) vai to 

apliecināto kopiju, kurā ir redzama informācija par katru saņemto pakalpojumu, to 

daudzumu un cenu, citus Apdrošinātāja pieprasītos dokumentus par Darbinieka 

saņemtajiem pakalpojumiem vai nosūta elektroniski skenētas minēto dokumentu kopijas. 

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt apdrošināšanas līguma (polises) darbību arī attiecībā uz 

Darbiniekiem, ar kuriem Pasūtītājs izbeidz darba tiesiskās attiecības, rakstiski paziņojot par 

to Apdrošinātājam. 

5.3. Apdrošinātāja tiesības un pienākumi: 

5.3.1.Apdrošinātājs katrai Darbinieku Kartei pievieno Programmu un Papildprogrammu 

aprakstu. Apdrošinātāja līgumorganizāciju saraksts ir publicēts un ar to ir iespēja iepazīties 

Apdrošinātāja mājaslapā www......lv.  

5.3.2.Par Pasūtītāja iesniegto personu datu aizsardzību Apdrošinātājs atbild Latvijas Republikā 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā. 

5.4. Saņemot Līguma 5.1.4.punktā minētos dokumentus, Apdrošinātājs 5 (piecu) darbdienu 

laikā veic atbilstošus grozījumus Sarakstā. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un 

kuru Līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem 

pieskaitāmas stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri vai valsts 

varas institūciju izdoti normatīvie akti, kas tieši ierobežo Līdzēju saistību izpildi. 

6.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Līdzēju, uz kuru tas 

atsaucas. 

6.3. Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās informē par to otru 

Līdzēju. 

http://www.bta.lv/
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6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līdzēji vienojas par Līgumā noteikto 

saistību izpildes termiņu. 

 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas radīsies, izpildot Līgumu, Līdzēji risina pārrunu ceļā. 

Gadījumā, ja tas neizdodas, Līdzēji risina radušos strīdus un nesaskaņas Latvijas 

Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.2. Līgumu var grozīt, papildināt un izbeigt pirms termiņa, Līdzējiem rakstveida vienojoties. 

7.3. Jebkura korespondence, kas tiek nosūtīta otram Līdzējam pa pastu ir uzskatāma par 

saņemtu 7 (septītajā) dienā, skaitot no dienas, kad tā iesniegta pastā.  

7.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji atrisina, pamatojoties uz Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.5. Gadījumā, ja rodas pretrunas starp Līgumu, Polisi un Apdrošinātāja Noteikumiem, 

noteicošais ir Līgums. 

7.6. Pasūtītāju Līguma izpildes gaitā pārstāvēs persona: Dace Retiķe, tālr.: 67840741,e-pasts: 

dace.retike@rmkoledza.lv. 

7.7. Apdrošinātāju Līguma izpildes gaitā pārstāvēs personas: 

Vārds Uzvārds, tālr.:.... , fakss.....:, e-pasts:.....  

 Par apdrošināšanas atlīdzības jautājumiem Vārds Uzvārds, tālr.:......, fakss:...... , e-

pasts......: 

7.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus. 

7.9. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Iepirkuma Tehniskā specifikācija un piedāvājums uz 3 

lpp., visas turpmāk Līguma ietvaros noslēgtās Vienošanās.  

7.10. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram 

Līdzējam. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI, LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DATUMS UN PĀRSTĀVJU 

PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:       Apdrošinātājs: 
Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas  

Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” 

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079 

Vien. reģ. Nr. LV90000014902 

Kods: HABALV22 

Konts: LV89HABA0551027460473 

____________________________ 

A. Bukulīte 

2015. gada ____. ___________. 

Pretendents 

Adrese 

Reģ. Nr.  

Banka:  

Bankas kods  

Konta Nr.  

____________________________ 

 
2015. gada ____. ___________. 

s 

mailto:dace.retike@rmkoledza.lv

