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ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 22.04.2015. 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK), Hipokrāta ielā 

1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā veica iepirkumu „Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbinieku veselības apdrošināšana” (turpmāk tekstā 

– Iepirkums). Identifikācijas Nr. LU RMK 2015/3. 

 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2015.gada 

7. aprīlī. 

 

LU RMK nodibināta pastāvīga iepirkumu komisija (04.03.2014. rīkojums Nr.01-4/11) 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Direktores vietniece R. Bogdanova 

Komisijas locekļi: Galvenā grāmatvede G. Medjāne 

 Administratīvi saimnieciskās daļas  

vadītāja vietniece 

D. Retiķe 

30.03.2015. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums uzsākt Iepirkumu, piešķirt tam 

identifikācijas numuru LU RMK 2015/3 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas satur šādus 

atlases dokumentus: Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, pievienojot paraksta tiesības 

apliecinošu dokumentu; Veselības apdrošināšanas programmu (pamatprogrammas un 

augstāka līmeņa programmas), tai skaitā, arī papildprogrammu, precīzi apraksti, limiti; To 

pakalpojumu un medikamentu saraksts, kurus pretendents neapmaksās (papildprogramma 

medikamentu iegādei); Pretendenta līgumorganizāciju saraksts (var neiesniegt, ja informācija 

atrodama pretendenta mājas lapā internetā), šajos gadījumos piedāvājumā jānorāda saite uz 

attiecīgo interneta vietni; Medicīnisko pakalpojumu netiešās apmaksas kārtība ārstniecības 

iestādēs, kas nav pretendenta līgumorganizācijas: iesniedzamie dokumenti, atlīdzības 

saņemšanas kārtība un termiņi; Kārtība, kādā veicamas izmaiņas apdrošināto personu 

sarakstā; Finanšu piedāvājums; Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju; 

Licences kopija, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs sniegt veselības apdrošināšanas 

pakalpojumus. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu. 

Piedāvājumi pretendentiem bija 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.  
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Nolikumā norādītajā termiņā piedāvājumus bija iesnieguši: 

Pretendents Reģ.nr. Juridiskā adrese Vienas polises cena 

pamatprogrammai, 

EUR 

 

Kopā, EUR 

A/S „BTA Insurance 

Company” 

40003159840 K.Valdemāra iela 

63,Rīga, LV-

1142 

159.00 5247.00 

A/S „Compensa Life 

Vienna Insurance Group 

SE Latvijas filiāle” 

50003958651 Vienības gatve 

87h 

Rīga, LV-1004 

188.90 6233.70 

AAS „BALTA” 40003049409 Raunas iela 

10/12 

Rīga, LV-1039 

162.50 5362.50 

 

 Piedāvājumi tika atvērti Iepirkumu komisijas sēdē 2015.gada 22.aprīlī, Rīgā, 

Hipokrāta ielā 1. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas izvērtēja piedāvājumu noformējuma 

un atlases dokumentu  atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un konstatēja, ka visu 

piedāvājumu noformējums un atlases dokumenti atbilst nolikuma prasībām.  

Nolikuma prasībām atbilstošs un ar zemāko piedāvāto līgumcenu ir A/S „BTA 

Insurance Company” piedāvājums. Iepirkumu komisija pārliecinās, ka pretendentam A/S 

„BTA Insurance Company” valstī, kurā tas reģistrēts nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkumā atzīt A/S „BTA Insurance 

Company” un nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar A/S „BTA Insurance Company” par 

līgumcenu  5247.00 EUR (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi). 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R.Bogdanova  

 


