ZIŅOJUMS
Atklātā konkursā “Veselības apdrošināšanas pakalpojums”
ID Nr. SIA-RM-2018/7
2018.gada 8.jūnijā
Pasūtītāja nosaukums.
Pasūtītāja adrese.
Iepirkuma identifikācijas
numurs.
Iepirkuma
procedūras
veids.
Iepirkuma priekšmets.
Datums, kad paziņojums
par līgumu publicēts
Eiropas
Savienības
Oficiālajā Vēstnesī .
Datums, kad paziņojums
par līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības
biroja tīmekļvietnē.
Iepirkuma
komisijas
sastāvs
un
tās
izveidošanas
pamatojums.

Iepirkuma
dokumentācijas
sagatavotāji.
Piesiastītie Eksperti.

Pretendentiem noteiktās
kvalifikācijas prasības.

SIA “Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
SIA-RM-2018/7
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu un MK
noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
kārtībā realizēts iepirkums – atklāts konkurss
Veselības apdrošināšanas pakalpojums
13.04.2018.
Nr. 2018/S 072-159968

13.04.2018.
Komisijas priekšsēdētājs: Valdes loceklis J.Buškevics
komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Valdes loceklis E.Vaikulis
Komisijas loceklis: Finanšu vadības daļas vadītāja L.Stukovenko
Komisijas loceklis: Projektu vadītājs A.Kondratjuks
Komisijas loceklis:Daļas “Dārzi un parki” vadītāja A.A.Baķe
Pamatojums: 22.02.2018. rīkojums Nr. SRM-18-22-rs, par iepirkuma komisijas
izveidošanu iepirkumam “Veselības apdrošināšanas pakalpojums”, ID Nr.
SIA RM 2018/7
Juridisko pakalpojumu sniedzējs Kristīne Megne
Personāla vadītāja Marita Krūmiņa
Zvērināts advokāts A.Začests
SIA “R&D Apdrošināšanas brokers”
Korporatīvo klientu darījumu vadītāja Jolanta Lazdeniece
1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs un
ir tiesīgs sniegt veselības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā. Prasība
attiecināma arī uz:
- personālsabiedrību
un visiem personālsabiedrības
biedriem, ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība;
- visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz
personu apvienība;
- apakšuzņēmējiem, ja pretendents Pakalpojuma
sniegšanai plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus normatīvajos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos.
2. Pretendentam ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos (2015., 2016., 2017.), kā arī
2018. gadā un līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz
2 (divu) veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanā pasūtītājam (iem), ar kuru (-iem) pretendentam ir noslēgti līgumi un kur apdrošināto personu
skaits katrā apdrošināšanas līguma darbības laikā ir vismaz 300 (trīs simti)
darbinieki. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma
uz piegādātāju apvienības kopējo pieredzi.
3. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām
iespējām/ tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams
konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām
tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi. Pretendents,
lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla
pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs
pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

4. Pretendents pieteikumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos
izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, t.sk. tos,
kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma
vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo
iepirkuma līguma daļu. Pretendents piedāvājumam pievieno katra piesaistītā
apakšuzņēmēja apliecinājumu, atbilstoši Nolikumam pievienotai formai.
Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš.
Pretendentu nosaukumi,
kuri
ir
iesnieguši
piedāvājumus, kā arī
piedāvātās cenas.

17.05.2018.

Pretendents
Apdrošināšanas prēmija
1
A
līmeņa
pamatprogramma (viens
darbinieks) – 12 mēnešu
apdrošināšanas
prēmija
vienam darbiniekam euro
(bez PVN), bet ne vairāk
kā 260 EUR.
A
līmeņa
pamatprogramma (215
darbinieki) - 12 mēnešu
apdrošināšanas prēmijas
kopsumma, euro (bez
PVN). Aprēķins = 215
darbinieki
x1.rindā
norādītā vērtība euro.
Aprēķins = 215 darbinieki
x 1.punktā norādītā vērtība
euro.
B
līmeņa
pamatprogramma (viens
darbinieks) – 12 mēnešu
apdrošināšanas
prēmija
vienam darbiniekam euro
(bez PVN), bet ne vairāk
kā 510 EUR.
B
līmeņa
pamatprogramma (135
darbinieki) - 12 mēnešu
apdrošināšanas prēmijas
kopsumma, euro (bez
PVN). Aprēķins =135
darbinieki
x
3.rindā
norādītā vērtība euro.
Kopējā (350 darbinieki)
12
mēnešu
apdrošināšanas prēmiju
kopsumma par abām A un
B
līmeņa
pamatprogrammām euro
(bez PVN). Aprēķins =
2.rinda euro + 4.rinda
vērtība euro.

Seesam
Insurance
AS,
Latvijas
filiāle

Compensa
Life Vienna
Insurance
Group SE
Latvijas
filiāle

Baltijas
apdrošināš
anas nams,
AAS

Balta,
AAS

Piedāvājums
EUR (bez
PVN)

Piedāvājums
EUR (bez
PVN)

Piedāvājums
EUR (bez
PVN)

Piedāvāju
ms EUR
(bez PVN)

2

3

4

5

255

258,00

260

260

54825

55470,00

55900

55900

500

508,00

507

510

67500

68580,00

68445

68850

122325

124050,00

124345

124750

Pakalpojumi, kurus darbinieki var iegādāties no personiskajiem līdzekļiem, ja
netiek iekļauti attiecīgi A vai B līmeņa pamatprogrammā:

Zobārstniecība
(viens
darbinieks), ja tā nav
iekļauta A programmā
(Tehniskās specifikācijas
4.2.punkts) – 12 mēnešu
apdrošināšanas
prēmija
vienam darbiniekam euro
(bez PVN) maksājumiem
no
darbinieka
personiskajiem līdzekļiem.
Zobārstniecības papildu
programma, ja tā nav
iekļauta B programmā
(Tehniskās specifikācijas
4.3.punkts) – 12 mēnešu
apdrošināšanas
prēmija
vienam darbiniekam euro
(bez PVN) maksājumiem
no
darbinieka
personiskajiem līdzekļiem.
Vakcinācijas
papildu
programma , ja tā nav
iekļauta
A
vai
B
programmā (Tehniskās
specifikācijas 4.4.punkts)
–
12
mēnešu
apdrošināšanas
prēmija
vienam darbiniekam euro
(bez PVN) maksājumiem
no
darbinieka
personiskajiem līdzekļiem.
Atvērtās
polises
(Tehniskās specifikācijas
4.1.punkts) prēmija

Piedāvājumu atvēršanas
vieta, datums un laiks.
Pretendenta
(vai
pretendentu) nosaukums,
kuram (vai
kuriem)
piešķirtas
iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena.
Piedāvājumu
izvērtēšanas
kopsavilkums
un
piedāvājuma
izvēles
pamatojums.

69.00 EUR

Iekļauti
pamata
programm
ā

Iekļauts
A
program
mā

40

tiek iekļauts

Iekļauti
pamata
programm
ā

Iekļauts
B
program
mā

iekļauts

tiek
iekļauts

Iekļauti
pamata
programm
ā

Iekļauts
A un B
program
mā

53

2000

17.05.2018. plkst. 11:00; Elektronisko iepirkumu sistēmā
"Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS par Pretendenta finanšu piedāvājumā
norādītā kopējo līgumsummu vienam gadam 124345, 00 EUR (bez PVN) ,
diviem gadiem 248690, 00 EUR.
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Pretendentam "Baltijas Apdrošināšanas
Nams" AAS par Pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto kopējo
līgumsummu vienam gadam 124345, 00 EUR (bez PVN) vai diviem gadiem
248690, 00 EUR, ja līgums noteiktajā kārtībā Pusēm vienojoties tiks
pagarināts uz otru gadu.
Atbilstoši Nolikuma 5.4.punktam – Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
iepirkuma komisija atzina un līguma slēgšanas tiesības piešķīra pretendentam,
kura piedāvājums atbilda nolikuma prasībām un kurš ieguvis visaugstāko punktu
skaitu saskaņā ar atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas
kritērijiem.
Pretendentu piedāvājumiem piešķirts šāds punktu skaits:
Pretendents
Iegūto
Iegūto
Atvērtā
Iegūto
punktu
punktu
polise
kopējo
skaits
skaits
punktu
A progr.
B progr.
skaits
"BALTA" AAS

90.93

69.49

10

"Baltijas
Apdrošināšanas
Nams" AAS
Compensa Life
Vienna Insurance

87.90

87.93

10

77.05

70.16

10

170,42
punkti
185,83
punkti
157,21
punkti

Group SE Latvijas
filiāle
Seesam Insurance
AS Latvijas filiāle
Informācija (ja tā ir
zināma) par to iepirkuma
līguma
daļu,
kuru
izraudzītais pretendents
plānojis
nodot
apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju
nosaukumi.
Pamatojums lēmumam
par
katru
noraidīto
pretendentu, kā arī par
katru
iepirkuma
procedūras dokumentiem
neatbilstošu
piedāvājumu.
Piedāvājuma
noraidīšanas
pamatojums,
ja
Pasūtītājs
atzinis
piedāvājumu
par
nepamatoti lētu.
Lēmuma pamatojums, ja
Pasūtītājs
pieņēmis
lēmumu
pārtraukt
iepirkuma procedūru.
Ja
piedāvājumu
iesniedzis tikai viens
piegādātājs,
–
pamatojums iepirkuma
procedūras
nepārtraukšanai saskaņā
ar
28.02.2017.
MK
noteikumiem
Nr.107
“Iepirkuma procedūru
un
metu
konkursu
norises kārtība”.
Iemesli, kuri dēļ netiek
paredzēta elektroniska
piedāvājumu iesniegšana,
ja
Pasūtītājam
ir
pienākums
izmantot
piedāvājumu saņemšanai
elektroniskās infrmācijas
sistēmas: saskaņā ar PIL
Pārejas noteikumu trešo
punktu,
nepiemēro
elektronisku
piedāvājumu iesniegšanu.
Konstatētie
interešu
konflikti un pasākumi,
kas veikti to novēršanai.

Komisijas priekšsēdētājs

56.54

56.05

0

112,59
punkti

Nav attiecināms

Pretendenta "BALTA" AAS piedāvājums netiek atzīts par saimnieciski
izdevīgāko, jo atbilstoši vērtēšanas kritērijiem nav ieguvis augstāko punktu
skaitu;
Pretendenta Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
piedāvājums netiek atzīts par saimnieciski izdevīgāko, jo atbilstoši vērtēšanas
kritērijiem nav ieguvis augstāko punktu skaitu;
Pretendenta Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvājums netiek atzīts par
saimnieciski izdevīgāko, jo atbilstoši vērtēšanas kritērijiem nav ieguvis augstāko
punktu skaitu.

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

_______________________ J.Buškevics

