
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

INČUKALNA  NOVADA  PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   LV-2141 

Tālr. 67977310, fakss 65507887, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv 
 
11.04.2018.  
 

Iepirkuma procedūras ziņojums 
Atklāta konkursa 

”Inčukalna novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana”  
iepirkuma identifikācijas Nr. IND 2019/3 

 
Iepirkumu komisijas sastāvs, kas apstiprināts ar 2017.gada 19.jūlija Inčukalna novada domes 
lēmumu Nr.3-28.§, 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu Nr.6-45.§. un 
2018.gada 16.maija  Inčukalna novada domes lēmumu Nr.8-26.§.: 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Kārlis Spravņiks 
Iepirkumu komisijas locekļi:  
Pēteris Caics 
Igors Purmalis 
Armands Siliņš 
Rolands Feldmanis 
Komisijas sekretāre: Vidaga Daniševska 
  
Informācija par iepirkumu: 
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Inčukalna novada pašvaldības darbinieku veselības 
apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju, kā arī nolikumā 
noteiktajiem nosacījumiem. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. IND 2019/3 

CPV kods: 66512200-4 – Veselības apdrošināšanas pakalpojumi.  

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

Līguma izpildes vieta: Inčukalna novada pašvaldības teritorija  

Pasūtītājs: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads,   LV-2141 

Līguma izpildes laiks: no 2019.gada 20.aprīļa līdz 2020.gada 19.aprīlim. 
 
Iepirkuma izsludināšana un vērtēšana: 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē – 
13.03.2019. 

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks– 2019.gada 4.aprīlis, Inčukalna novada 
domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, priekšsēdētāja kabinetā. 
 
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2019.gada 4.aprīlim plkst.12:00 piedāvājumu minētajā 
iepirkumā iesniedzis viens pretendents. 

Nr.  Nosaukums Cena EUR bez PVN 
(pamatprogrammas 

apdrošināšanas prēmija gadā 
1 darbiniekam) 

 
1.  AAS „BALTA”  EUR 213,43 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 „Iepirkuma 
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktu iepirkuma komisija piedāvājumus 



2 
 

izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas 
prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem 
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas 
atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības. 
 Atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 11.7.apakšpunktam Iepirkumu komisija izvēlas 
nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot 
vērā sekojošus kritērijus: 

Iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegto piedāvājumu, konstatēja, ka pretendents 
atbilst nolikumā noteiktajām atlases, kvalifikācijas, izslēgšanas, tehniskā un finanšu 
piedāvājumā norādītajām prasībām.   
  Nolikuma 14.1.punkts noteic, ka komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā sekojošus kritērijus: 
Nr. Vērtēšanas kritērijs Punktu skaits 
I. Pamatprogrammas segums 66 
II. Polises funkcionalitāte (izmantošanas ērtuma nosacījumi) 24 
III. Papildu programmas – Par apdrošināto personīgajiem līdzekļiem 

papildu programmu vidējās apdrošināšanas prēmijas lielums 
10 

Kopā: 100 
 

Apakškritēriji: 
 
Pamatprogr
ammas 
segums  
nepārsniedz 
213,43 
EUR 

66 27 Apdrošinājuma 
summas / limita 
lielums 
apdrošināšanas 
periodā 

9 Maksas ambulatorās medicīniskās aprūpes 
pakalpojumu apdrošināšanas summa  vienai 
personai gadā ne mazāk kā EUR 1000.00 un ne 
vairāk EUR 2000.00 (tehniskās specifikācijas 
2.3.punkts). 

9 Maksas stacionāro pakalpojumu apdrošināšanas 
summa vienai personai gadā ne mazāk kā EUR 
2000,00 un ne vairāk kā EUR 3000,00 
(tehniskās specifikācijas 2.4.punkts)  

9 Maksas stacionārās medicīniskās aprūpes 
pakalpojumu apdrošināšanas summa par vienu 
stacionēšanās gadījumu ne mazāk kā EUR 
800.00 un ne vairāk kā EUR  1000.00 (tehniskās 
specifikācijas 2.4.1.punkts). 

14 Programmas 
segumā iekļauto 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
apmaksas limits 
nelīgumiestādēs ar 
vai bez ģimenes 
ārsta nosūtījuma 

4 Ārstu konsultācijas nelīgumiestādēs ne mazāk kā 
30.00 EUR un ne vairāk kā EUR 40.00 par vienu 
konsultāciju/vizīti (tehniskās specifikācijas 
2.3.1.punkts): 
1) maksas ģimenes ārstu konsultācijas 

(2.3.1.1.punkts); 
2) mājas vizītes (2.3.1.2.punkts); 
3) ārstu speciālistu konsultācijas 

(2.3.1.3.punkts); 
4) profesoru, docentu konsultācijas 

(2.3.1.4.punkts) 
4 
 

Diagnostisko izmeklējumu samaksa saskaņā ar 
tehniskās specifikācijas 2.3.3.1.punktā norādīto: 

diagnostiskie izmeklējumi kā 
ehokardiogrāfija, ultrosonogrāfija, 
doplerogrāfiskā izmeklēšana, 
veloergometrija, rentgenizmeklējumi, 
mammogrāfija, EKG, Holtera 
monitorēšana u.c., apmaksa ne mazāk kā 
EUR 30,00 un ne vairāk kā EUR 50.00 
par apmeklējuma reizi. 
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4 Diagnostisko izmeklējumu samaksa saskaņā ar 
tehniskās specifikācijas 2.3.3.2.punktā norādīto: 

dārgo tehnoloģiju izmeklējumu kā 
datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, 
scintigrāfijas izmeklējumi, kuņģa-zarnu 
trakta endoskopiskie izmeklējumi, 
elptests un citi dārgo tehnoloģiju 
izmeklējumi, t.sk., kontrastvielas, 
apmaksa ne mazāk kā EUR 145.00 un ne 
vairāk kā EUR 160.00 par apmeklējuma 
reizi 

2 Ārstniecisko manipulāciju apmaksa 100% 
apmērā, bet ne mazāk kā EUR 15.00 un ne 
vairāk kā EUR 18.00 par apmeklējuma reizi 
(tehniskās specifikācijas 2.3.5.punkts). 

10 Programmā 
iekļautie papildu 
pakalpojumi bez 
papildus piemaksas 

8 
 

Visu medikamentu apmaksa ne mazāk kā 50% 
apmērā no kopējās apdrošināšanas summas, 
atlīdzību limits ne mazāk kā EUR 150,00 un ne 
vairāk kā EUR 200.00 (tehniskās specifikācijas 
2.6.1.punkts). 

2 
 

maksas stacionārās rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksa smagu saslimšanu gadījumos, pēc 
operācijām un traumām ne mazāk kā 50% 
apmērā no kopējās apdrošinājuma summas, 
atlīdzību limits ne mazāk kā EUR 250,00 un ne 
vairāk kā EUR 350,00, viena mēneša laikā pēc 
izrakstīšanās no stacionāra (tehniskās 
specifikācijas 2.5.punkts). 

  15 Pretendenta 
piedāvājumā 
iekļautie papildu 
pakalpojumi (bez 
papildu 
piemaksas), kas 
nav obligāti pamata 
programmas 
minimālajās 
prasībās 

8 “Atvērtā polise” apdrošināšanas summa ne 
mazāk kā EUR 500.00 un ne vairāk kā EUR 
2000.00 (tehniskās specifikācijas 2.7.punkts).  

7 Kritisko saslimšanu apdrošināšana. 
Apdrošināšanas summa ne mazāk kā EUR 
200.00 un ne vairāk kā EUR 400.00 (tehniskās 
specifikācijas 2.8.punkts). 

Polises 
funkcionalitā
te 
(izmantošan
as ērtuma 
nosacījumi) 

24 4 
 

Ambulatoro un stacionāro līguma iestāžu skaits (skat. Pielikumā Nr.7 
pievienoto sarakstu). 
 

20 Maksas veselības aprūpes pakalpojumu skaits, ko 100% apmērā sedz 
pretendents ar elektronisko norēķinu ambulatorajās un stacionārajās līguma 
iestādēs, aizpildot nolikuma pielikumu Nr.7 Ms.Excel formātā 
“Ambulatorajās un stacionārajās līguma iestādēs sniegtie maksas veselības 
aprūpes pakalpojumi” 

Par 
apdrošināto 
personīgajie
m līdzekļiem 
papildu 
programmu 
vidējās 
apdrošināšan
as prēmijas 
lielums 

10 10 Papildu programmu vidējās apdrošināšanas prēmijas lielums vienam 
apdrošinātajam (par apdrošināto personīgajiem līdzekļiem), ko aprēķina no 
Finanšu piedāvājuma. 
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Iepirkumu komisija secina, ka AAS “BALTA” piedāvājums ir atzīstams par 
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, jo, ņemot vērā to, ka tas ir arī vienīgais pretendents un 
tas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām, kopējais iegūto punktu skaits maksimālais, 
t.i., 100 punkti. 

Noteikumu 19.punkts paredz, ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, 
iepirkuma komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu 
tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma 
komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, 
tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. 

Pretendenta kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūrā ir noteiktas nolikuma 
10.punktā. Galvenās no tām:  
10.3.1. Pretendenta vidējais gada neto apgrozījums veselības apdrošināšanas jomā 
Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz EUR 130 000. Pretendenta, kurš savu 
saimniecisko darbību ir uzsācis 2014.gadā vai vēlāk, neto apgrozījums pretendenta darbības 
periodā ir ne mazāks par EUR 130 000.  
10.4.1. Pretendents ir tiesīgs sniegt veselības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas 
Republikā. 
10.4.2. Pretendentam ir atbilstoša pieredze, tas ir, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir 
sniedzis/noslēdzis vismaz divus veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas līgumus 
iestādēm un uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk kā 200 un katra līguma darbības 
periods ir vismaz viens gads. 
10.4.4. Pretendentam ir noslēgti sadarbības līgumi ar vismaz 40 plaša profila ambulatorām un 
stacionārām līgumiestādēm Rīgā un Vidzemes reģionā. Par plaša profila līgumiestādēm tiek 
uzskatītas slimnīcas un to ambulatorās daļas, laboratorijas, medicīnas centri, poliklīnikas, 
doktorāti un diagnostikas centri. Plaša profila līgumiestādēs netiek ieskaitītas individuālās 
ģimenes ārstu vai ārstu-speciālistu privātprakses. 
 Iepirkumu komisija norāda, ka minētās prasības ir samērīgas un objektīvas, jo noteic 
prasmes un pieredzes pakāpi, kas Inčukalna novada pašvaldībai svarīgi veselības 
apdrošināšanas pakalpojumu jomā. Turklāt, izpētot veselības apdrošināšanas pakalpojumu 
sniedzēju klāstu, Iepirkumu komisija sadarbībā ar tās piesaistīto ekspertu konstatēja, ka 
minētajām prasībām atbilst vairāki veselības apdrošināšanas pakalpojumi sniedzēji. Tāpat, 
izpētot citu pasūtītāju sagatavotās atlases prasības pretendentiem iepirkumos par veselības 
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, konstatēts, ka dotajā iepirkumā sagatavotās atlases 
prasības ir līdzīgas un ne specifiskākas kā citos iepirkumos, pamatā iepirkumos atšķiroties 
tieši tehniskajai specifikācijai. 

2019.gada 9. un 10.aprīlī, izvērtējot piedāvājumu, Komisija konstatē, ka saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām, ir AAS 
„BALTA” piedāvājums.  

Komisija, izvērtējot pretendenta AAS “BALTA” iesniegto piedāvājumu, konstatēja, 
ka pretendents atbilst visām nolikuma noteiktajām prasībām. 

 
Pretendenta nosaukums, par kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu par 
iepirkuma priekšmeta īstenošanu: AAS „BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409,  
Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039. 
 
Komisijas priekšsēdētājs                                                         K.Spravņiks 
 
 
 
Daniševska, 67977301 
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