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LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS 

 

MN reģ. Nr. LV90002124925, Ķengaraga ielā 8, Rīgā , 

LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778 

 

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS 

 

Rīga, 2018.gada 27.jūnijs 

 

Pasūtītājs: Latvija Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) 

Iepirkuma nosaukums: “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta darbinieku 

veselības apdrošināšana”. 

Iepirkuma ID. Nr. LUCFI 2018/23 

Iepirkuma metode: Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

9.pantam. 

Iepirkums izsludināts IUB (PVS) un LU CFI mājas lapā: 2018.gada 24.maijs 

Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats:  

Saskaņā ar  2017.gada 27.novembra rīkojumu nr.15-v. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Krūmiņš, iepirkumu komisijas locekļi: 

Mārtiņš Rutkis, Donāts Millers, Anatolijs Šarakovskis, iepirkumu komisijas sekretārs – 

Ilona Heinrihsone.  

 

I. IEPIRKUMA NOSACĪJUMI 

1. Iepirkuma priekšmets – 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 – līdz 157 personām, t.sk. 50 sievietes un 107 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: LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, 

Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00. 

5. Piedāvājumu iesniegšanas laiks: 11.06.2018. pl.11:00. 

6. Piedāvājumu sagatavo, ievērojot nolikumā noteiktos noformēšanas noteikumu, ietver 

kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu. 

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

 

http://www.cfi.lu.lv/
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II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI 

8. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, 

Ķengaraga ielā 8, Rīgā; 11.06.2018. plkst.11:00. 

9. Iepirkumā LUCFI 2018/23 iesniegts 3 (trīs) piedāvājumi:  

N.p.k. Piedāvājuma 

iesniedzējs 

Pamata programma 

par pasūtītāja 

līdzekļiem 

Tehniskās 

specifikācijas 1. un 

2.punkts 

Pamata programma par 

darbinieku radinieku  

līdzekļiem 

Tehniskās 

specifikācijas 3.punkts 

Papildus pakalpojumi  

Zobārstniecības un mutes 

dobuma higiēnas 

pakalpojumi par darbinieku 

personīgajiem līdzekļiem. 

Tehniskās specifikācijas 

4.punkts 

1. Apdrošināšanas 

akciju sabiedrība 

"BALTA" 

228.00 EUR 307.80 EUR 

Vienai personai no 

16.g.vec. 

 Iekļauta pamatprogrammā 

2. “Baltijas 

Apdrošināšanas 

Nams” 

apdrošināšanas 

akciju sabiedrība 

228.00 EUR 307.80 EUR Iekļauta pamatprogrammā 

3. “BTA Baltic 

Insurance 

Company” AAS 

228.00 EUR 307.80 EUR 160.00 EUR 

III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA  

10. Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Iepirkuma 

nolikumu un 2018.gada 27.jūnija sēdē pieņēma lēmumu, līguma izpildes tiesības 

piešķirt AAS “Balta”. AAS “Balta” piedāvājums ieguva 109.41 punktus un tādēļ tika 

atzīts par saimnieciski izdevīgāko, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 4.3.punktu. 

Nr.

p.k. 

Novērtēša

nas 

kritēriji 

Maksi

mālais 

punktu 

skaits   

Punktu piešķiršanas metodika 

(novērtēšanas kritēriju skaidrojums) 

AAS 

“Balta” 

AAS 

“Baltijas 

Apdroši

nāšanas 

Nams” 

AAS “BTA 

Baltic 

Insurance 

Company” 

1. 

Kopējā 

minimālā 

atlīdzības 

limita 

palielināša

na 

20 

2 punkti par katriem 50 EUR (piecdesmit 

eiro), par kuriem tiek paaugstināts kopējais 

minimālās atlīdzības limits katram 

apdrošinātajam par ambulatoriem un 

stacionāriem pakalpojumiem 

apdrošināšanas periodā (tehniskās 

specifikācijas 2.1.punkts) 

Maksimālais vērtējamais pieaugums: EUR 

500 

20 20 20 

2. 

Ambulato

rās 

veselības 

aprūpes 

maksas 

pakalpoju

mu limita 

palielināša

na 

20 

4 punkti par katriem 20 EUR (divdesmit 

eiro), par kuriem tiek paaugstināts 

ambulatorās veselības aprūpes maksas 

pakalpojumu limits katram apdrošinātajam 

visā apdrošināšanas periodā (tehniskās 

specifikācijas 2.3.punkts). 

Maksimālais vērtējamais pieaugums: EUR 

100. 

20 20 20 
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Nr.

p.k. 

Novērtēša

nas 

kritēriji 

Maksi

mālais 

punktu 

skaits   

Punktu piešķiršanas metodika 

(novērtēšanas kritēriju skaidrojums) 

AAS 

“Balta” 

AAS 

“Baltijas 

Apdroši

nāšanas 

Nams” 

AAS “BTA 

Baltic 

Insurance 

Company” 

3.  

Ambulato

rās 

rehabilitā

cijas 

limita 

palielināša

na 

10 

5 punkti par katriem 50 EUR (piecdesmit 

eiro), par kuriem tiek paaugstināts 

ambulatorās rehabilitācijas limits katram 

apdrošinātajam visā apdrošināšanas 

periodā (tehniskās specifikācijas 

2.3.8.punkts) 

Maksimālais vērtējamais pieaugums: EUR 

100 

10 10 10 

4.  

Stacionār

ā veselības 

aprūpes 

maksas 

pakalpoju

mu limita 

palielināša

na 

20 

5 punkti par katriem 50 EUR (piecdesmit 

eiro), par kuriem tiek paaugstināts 

ambulatorās veselības aprūpes maksas 

pakalpojumu limits katram apdrošinātajam 

visā apdrošināšanas periodā (tehniskās 

specifikācijas 2.4. punkts) 

Maksimālais vērtējamais pieaugums: EUR 

200 

20 20 20 

5. 

Zobārstni

ecības 

pakalpoju

mi 

20 

Par zobārstniecības un mutes dobuma 

higiēnas pakalpojumu (kas atbilst 

tehniskās specifikācijas papildus 

pakalpojumi “Zobārstniecības un mutes 

dobuma higēnas pakalpojumu” prasībām) 

iekļaušanu pamatprogrammā. 

20 20 0 

6. 

Līgum- 

iestāžu 

saraksts 

10 

Tiek vērtēts piedāvājumā iesniegtais 

līgumiestāžu saraksts saskaņā ar formulu: 

(Gms/Gls) x 20 = G, kur Gls ir skaitlisku 

lielākais līgumiestāžu skaits, Gms ir 

pretendenta norādītais līgumiestāžu skaits, 

G ir iegūtais punktu skats. 

19.41 13.49 20 

Iegūtais punktu skaits kopā 109.41 103.49 90 

IV. LĒMUMS 

11.  Pasūtītāja iepirkuma komisija 2018.gada 27.jūnijā sēdē pieņēma lēmumu līguma 

izpildes tiesības piešķirt AAS “Balta”. 

 

Pretendenti par lēmumu informēti 2018.gada 27.jūnijā 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:  Andris Krūmiņš ____________________ 

Iepirkuma komisijas locekļi: Mārtiņš Rutkis ____________________ 

 Donāts Millers ____________________ 

 Anatolijs Šarakosvkis ____________________ 

Iepirkuma komisijas sekretārs: Ilona Heinrihsone  ____________________ 


