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LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS 

 

nod.maks.reģ. Nr. LV90002124925, Ķengaraga ielā 8, 
Rīgā , LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778 

 
 

 
NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS 

 
Rīga, 2017.gada 21.jūnijs 

 
Pasūtītājs: Latvija Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) 

Iepirkuma nosaukums: "Latvija Universitātes Cietvielu fizikas institūta darbinieku veselības 
apdrošināšana" 

Iepirkuma id.Nr. LUCFI 2017/11 
Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizēts iepirkums 

Iepirkums izsludināts IUB (PVS) un LU CFI mājas lapā: 2017.gada 31.maijā. 
Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats:  

Saskaņā ar LU CFI direktora 2017.gada 17.februāra rīkojums nr.1-v. 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Krūmiņš , iepirkumu komisijas locekļi: Donāts 
Millers, Mārtiņš Rutkis, Anatolijs Šarakovskis un Pēteris Kūlis, iepirkumu komisijas sekretārs - 
Ieva Lācenberga-Rocēna. 

 
I. IEPIRKUMA NOSACĪJUMI 

1. Iepirkuma priekšmets – pakalpojuma iepirkums - LU CFI  institūta darbinieku 
veselības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu no līguma (vispārīgās vienošanās) noslēgšanas 
dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Kopējais apdrošināmo darbinieku skaits par 
Pasūtītāja līdzekļiem 143 personām, t.sk. 43 sievietes un 100 vīrieši, ar prēmiju – līdz 
EUR 228 (divi simti divdesmit astoņi euro) vienai personai. Precīzs apdrošināmo personu 
skaits par Pasūtītāja līdzekļiem tiks norādīts apdrošināšanas polises slēgšanas brīdī.  

2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 66512200-4 – Veselības apdrošināšanas pakalpojumi. 

3. Paredzamais līguma darbības laiks: 1 (viens) gads no polises spēkā stāšanās dienas. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: ne vēlāk kā līdz 12.06.2017. plkst. 10:00; LU 
CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 
9:00 līdz 17:00. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski. 

5. Piedāvājumā, ievērojot nolikumā noteiktos noformešanas noteikumu, ietver kvalifikāciju 
apliecinošus dokuemntus, tehnisko piedāvājumu (veselības apdrošināšanas 
pamatprogramma un papildus programmas) un finanšu piedāvājumu. 
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6. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstoši 
sekojošiem vērtēšanas kritērijiem: (1) Kopējā minimālā atlīdzības limita palielināšana, 
(2) Ambulatorās veselības aprūpes maksas pakalpojumu limita palielināšana, (3) 
Ambulatorās rehabilitācijas limita palielināšana, (4) Stacionārā veselības aprupes maksas 
pakalpojumu limita palielināšana, (5) Zobārstniecības pakalpojumi, (6) Līgumiestāžu 
saraksts. 

7. Noteikumi brīvi pieejami savā mājas lapā www.cfi.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI  
- AAS “BTA Baltic Insurance Company” (reģ.nr. 40103840140) piedāvājums: 

Pamatprogramma, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1.un 2.punkta vai 3.punkta 
prasībām, ar apdrošināšanas prēmiju gadā:  

1 darbiniekam 
(no LU CFI 
līdzekļiem) EUR 228 

darbinieku 
radiniekiem (no 
personiskajiem 
līdzekļiem)  

EUR 307,80 (bērniem līdz 
16g.v.) EUR 273,60 

Papildu programmas, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.punkta prasībām, ar 
apdrošināšanas prēmiju gadā:  

Zobārsniecības 
pak.ar 50% 
atlaidi un gada 
limitu EUR 
300  

Medikamentu 
iegāde ar 50% 
atlaidu un gada 
limitu EUR 150 

Jebkuru medikamentu 
iegāde ar 50% atlaidu 
un gada limitu EUR 
150 

Sporta nodarbības 4 reizes 
mēnesī, EUR 5 par katru 
apmekl.reizi 

EUR 181 EUR 47 EUR 109 EUR 144 

- AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams” (reģ.nr. 40003494976) piedāvājums: 

Pamatprogramma, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1.un 2.punkta vai 3.punkta 
prasībām, ar apdrošināšanas prēmiju gadā:  

1 darbiniekam 
(no LU CFI 
līdzekļiem) EUR 228 

darbinieku 
radiniekiem (no 
personiskajiem 
līdzekļiem)  

ne lielāka par EUR 
307,80  

Papildu programmas, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.punkta prasībām, ar 
apdrošināšanas prēmiju gadā:  

Zobārsniecības 
pak.ar 50% 
atlaidi un gada 
limitu EUR 300  

Medikamentu 
iegāde ar 50% 
atlaidu un gada 
limitu EUR 150 

Jebkuru medikamentu 
iegāde ar 50% atlaidu 
un gada limitu EUR 
150 

Sporta nodarbības 4 
reizes mēnesī, EUR 5 
par katru apmekl.reizi 

EUR 0 (iekļauta 
pamatpr.) EUR 100 EUR 140 EUR 200 
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III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

Iepirkumu komisija, izskatot iesniegtos piedāvājumus, konstatēja ka AAS “BTA Baltic 
Insurance Company” piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām, savukārt AAS “Baltijas 
Apdrošināšanas nams” piedāvājumu, pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 4.2.3.2. punktu,   
izslēdz kā neatbilstošs tehniskā specifikācijas prasībām, jo konstatētas vairākas pretrunas un 
neskaidrības, kas, ņemot vērā iepirkuma mērķi un jēgu, nav pieļaujamas. Pretendentam ir 
pienākums sagatavot skaidru un saprotamu piedāvājumu. 

IV. LĒMUMS 

Pamatojoties uz 2017.gada 20.jūnija Iepirkumu komisijas lēmumu, līguma izpildes tiesības 
piešķirtas AAS “BTA Baltic Insurance Company”. 

Pretendenti par lēmumu informēti 2017.gada 21.jūnijā.  

 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš   

 
Iepirkuma komisijas locekļi: Donāts Millers Mārtiņš Rutkis   

 
 Pēteris Kūlis  Anatolijs Šarakovskis  

 
Iepirkuma komisijas sekretārs: Ieva Lācenberga-Rocēna  

 


