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I. Vispārīgā informācija
1.

Iepirkuma priekšmets ir 37 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums)
(turpmāk – pakalpojums).

2.

Iepirkuma rezultātā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā –
pasūtītājs) noslēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, kurš spēs nodrošināt
pakalpojuma sniegšanu, atbildīs šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, un būs ar
zemāko piedāvājuma summu paredzamajam pakalpojumiem.

3.

Līguma darbības termiņš – viens gads. Vienas apdrošināšanas polises cena 1
darbiniekam saskaņā ar normatīvajiem aktiem nedrīkst pārsniegt 213.43 (divi simti
trīspadsmit euro un četrdesmit trīs centi).

4.

Pasūtītājs un iepirkuma veicējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, reģ.nr. LV90000014902, Hipokrāta iela 1,
Rīga, LV-1079.

5.

Pasūtītāja kontaktpersona: Administratīvi saimnieciskās daļas vadītāja vietniece Dace
Retiķe, tālr. 67840741, e-pasta adrese: dace.retike@rmkoledza.lv

6.

Iepirkuma identifikācijas numurs: LU RMK 2014/1

7.

CPV kods: 85000000-9.

8.

Pasūtītājs iepirkuma sniegto pakalpojumu apmaksās no pasūtītājam pieejamajiem pašu
ieņēmumu līdzekļiem.

9.

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 5.punktā minētajai Pasūtītāja kontaktpersonai un
uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas
tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā.

10.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 21. martam 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.

11.

Piedāvājuma derīguma termiņš: iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt spēkā un
saistošam pretendentam 45 (četrdesmit piecas) dienas no nolikuma 10.punktā minētā
piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa. Pretendenta, ar kuru tiks noslēgts līgums,
piedāvājumam ir jābūt spēkā visu līguma darbības laiku.

12.

Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma
rezultāta.

13.

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu
izvērtēšanas stadijā, ja:
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13.1. 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
pretendenta bankrotu, vai līdz līguma paredzamajam izpildes beigu termiņam tas
būs likvidēts;
13.2. 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 100 latus.
II. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
14.

Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā izvirzītajām
prasībām.

15.

Pretendents iesniedz piedāvājuma 2 (divus) eksemplārus: oriģinālu un kopiju vai 2
(divus) oriģinālus. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē uz kuras
jānorāda:
15.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
15.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona
un kontakttālrunis;
15.3. neatvērt līdz 2014.gada 21. martam plkst. 11:00;
15.4. atzīme: iepirkumam „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
darbinieku veselības apdrošināšana” (id.nr. LU RMK 2014/1).

16.

Piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot nolikuma 10.punktā minēto
gadījumu.

17.

Iesniegtajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai
dzēsumiem.

18.

Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā
jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

19.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kuram ir paraksta tiesības. Pretendents
pievieno paraksta tiesības apliecinošu dokumentu.

20.

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”.

21.

Līdz nolikuma 10.punktā minētā termiņa iestāšanās brīdim, Pretendents drīkst grozīt
vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu pretendents
iesniedz noformējot aploksni saskaņā ar nolikuma punktiem 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, un
aploksnes augšējā, labajā stūrī izdara atzīmi „ATSAUKUMS” vai „GROZĪJUMI”.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu
grozīt vai atsaukt.
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III. Pretendenta atlases dokumenti
22.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

22.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu,
pievienojot paraksta tiesības apliecinošu dokumentu.
22.2. Reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
22.3. Piedāvātās apdrošināšanas programmas precīzs apraksts, kas ietver vismaz
minimālās pakalpojumu prasības, kā arī pakalpojumu izmaksas.
23.

Pēc piedāvājumu atvēršanas nekādas līgumcenas izmaiņas netiks pieļautas arī tādā
gadījumā, ja pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, nebūs tajā ietvēris kādu
izmaksu pozīciju.

24.

Līguma izpildes gaitā nav paredzēti nekādi sadārdzinājumi.

25.

Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas Republikas nacionālajā valūtā euro,
uzrādot ne vairāk, kā divus ciparus aiz komata.

26.

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.

27.

Ja pretendenta piedāvājums nesatur visus 22.punktā noteiktos dokumentus,
pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts.
IV. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs

28.

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

29.

Piedāvājumu vērtēšana notiks secīgi šādos posmos:

29.1.

piedāvājumu noformējuma pārbaude;

29.2.

pretendentu un piedāvājumu atbilstība atlases prasībām;

29.3.

apdrošināšanas programmu izskatīšana un finanšu piedāvājumu pārbaude;

29.4.

piedāvājuma ar viszemāko cenu izvēle.

30.

Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt
informāciju no kompetentām valsts iestādēm.

31.

Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no
vērtēšanas posmiem gadījumos, ja:

31.1. pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
31.2. 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
pretendenta bankrotu vai līdz līguma paredzamajam izpildes beigu termiņam tas
būs likvidēts;
31.3. 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
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nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas
kopumā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
31.4. Piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
32.

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

33.

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.

34.

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 2 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 2014/1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas darbinieku veselības apdrošināšana”

Identifikācijas Nr. LU RMK 2014/1

___________
Vieta

__________________
Datums

Informācija par pretendentu
Pretendents, __________________________________________________________
(pretendenta pilns nosaukums)
Vienotais reģistrācijas Nr.:
____________________________________
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Mājas lapas adrese internetā:
Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

, LV-______
, LV-______
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

tā ______________________________________________________________ personā
(pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis:
_______________________________________________
Fakss:
_______________________________________________
E-pasta adrese:
_______________________________________________
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1.
2.
3.

Piesakās piedalīties iepirkumā „ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbinieku
veselības apdrošināšana”
Apņemas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;
Apliecina, ka uz viņu kā pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta
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 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas „ Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbinieku veselības apdrošināšana”
pakalpojumus (apdrošināt 37 darbiniekus uz 1 gadu) par kopējo summu:
EUR _____________.

7. 1 (vienas) apdrošināšanas polises cena 1 darbiniekam

EUR _____________.

8. Apdrošināšinājuma summa 1 gadam EUR _____________.
9. Līgumorganizācijas Rīgā un Rīgas rajonā (pievienot, kā pielikumu pieteikumam)
10. Citas papildprogrammas par atsevišķu papildus samaksu, ja tādas var tikt piedāvātas (var
pievienot, kā pielikumu pieteikumam)
11. Citas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu (ja tādas ir).
Paraksts:
Datums:
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Pielikums Nr. 2
Publiskā iepirkuma nolikumam
„ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas darbinieku veselības apdrošināšana”
Id.nr. LU RMK 2014/1

Tehniskā specifikācija
1.
2.
3.
4.

Veselības apdrošināšana 37 darbiniekiem uz 1 gadu.
Polises darbības laiks 24 h/diennaktī visā Latvijas Republikas teritorijā.
Samaksa vienā maksājumā.
Vēlamie minimālie apdrošināšanas programmas pakalpojumi:

Apdrošinājuma summa vismaz 1 800 EUR.
AMBULATORIE PAKALPOJUMI
Pacienta iemaksa 100% apmērā atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem ambulatorā
ārstniecības iestādē:
par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu un mājas vizīti;
par ārsta speciālista ambulatoru apmeklējumu;
par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un operācijām.

AMBULATORIE MAKSAS PAKALPOJUMI:
Bez ārstniecības personas nozīmējuma:
maksas ģimenes ārsta, maksas terapeita konsultācijas;
ārstu-speciālistu konsultācijas;
obligātās darbinieku veselības pārbaudes darba pienākumu izpildei nepieciešamajā
apjomā un “sanitārās grāmatiņas” noformēšanai, atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem
vienu reizi apdrošināšanas periodā;
veselības pārbaudes medicīniskās dokumentācijas noformēšanai, t.sk. redzes pārbaude
pie optometrista optikas izstrādājumu iegādes vietās;
vakcināciju pret gripu un ērču encefalītu;
Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nozīmējumu:
ārstnieciskās manipulācijas: (injekcijas, blokādes, pārsiešanas) u.c.;
Paplašināta apjoma laboratoriskos izmeklējumus (pilna asins aina, urīnanalīzes,
bioķīmiskie izmeklējumi u.c.); plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus
(elektrokardiogrāfiskie, ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, endoskopiskie, rentgenoloģiskie
izmeklējumi u.c.);
ambulatorā rehabilitācija:
fizikālās terapijas procedūras (elektroforēze, elektrostimulācija, mikrostrāvu terapija,
magnetoterapija, fonoforēze, elektroaerosoli, siltuma un peloīdu terapija - ar dūņām, ar
ozokerītu, ar parafīnu, ar māliem, ar smiltīm, ar siltuma paketēm, u.c.);
ārstniecisko vingrošanu līdz 10 reizēm vai ārstniecisko masāžu līdz 10 reizēm
STACIONĀRO APRŪPI:
Pacienta iemaksu 100% apmērā atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem stacionārā
ārstniecības iestādē (stacionēšanās reižu skaits nav ierobežots):
par ārstēšanos dienas stacionārā;
par ārstēšanos diennakts stacionārā;
par dienas stacionārā veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un operācijām;
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par diennakts stacionārā veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem;
par rehabilitāciju rehabilitācijas centros ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu
spēkā esošajos MK noteikumos noteiktajā kārtībā
Pacienta līdzmaksājumu atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem, saņemot stacionāros
pakalpojumus, par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām
operācijām.
VALSTS NEATLIEKAMO MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU
STACIONĀROS MAKSAS PAKALPOJUMUS:
Maksas pakalpojumus diennakts un dienas stacionārā:
uzturēšanās stacionārā;
ārstu konsultācijas;
ārstnieciskās manipulācijas;
diagnostiskos, laboratoriskos un instrumentālos izmeklējumus;
operācijas;
PAPILDU NOSACĪJUMI
Līgumorganizācijās Rīgā un Rīgas rajonā Pacienta iemaksas tiek apmaksātas tiešsaistē,
uzrādot apdrošināšanas karti (nav jāiesniedz čeki vai citi maksājumu apstiprinoši dokumenti
Apdrošinātājam, lai atgūtu samaksātos naudas līdzekļus par polisē iekļautajiem
pakalpojumiem noteiktajā apmērā).
Vēlams, nav obligāts,- optikas iegāde ar 50% atlaidi, limits 50 eiro.
5. Apdrošinātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt izmaiņas apdrošināšanas personu
sarakstā visā apdrošināšanas perioda laikā, izslēdzot no tā personas, kuras pārtraukušas
darba attiecības ar pasūtītāju un pievienot jaunas personas, kuras ar to stājušās darba
attiecībās.
6. Piegādes vieta - Rīgas Medicīnas koledža, Hipokrāta iela 1, Rīga LV-1079.
7. Piedāvājumus var iesniegt personīgi Rīgas Medicīnas koledžā 344.kab.vai pa pastu līdz
21.03.2014. plkst. 11.00
8. Piedāvājumus izskatīs 21.03.2014. plkst. 11.00
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