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1. Vispārīgā informācija 
 

1.1. Iepirkuma rekvizīti 
1.1.1. Nosaukums: “Banku augstskolas darbinieku veselības apdrošināšana”. 
1.1.2. Identifikācijas Nr.BA 2012/4. 
1.1.3. Iepirkuma metode – atklāts konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss). 
1.1.4. CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi). 

 
1.2. Informācija par pasūtītāju 

1.2.1.  Iepirkuma pasūtītājs – Banku augstskola (turpmāk tekstā - Pasūtītājs): 
1.2.1.1. nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000437699; 
1.2.1.2. adrese: K.Valdemāra iela 161, Rīga, Latvija, LV- 1013; 
1.2.1.3. tālr. Nr.67360133, fakss Nr.67320620. 

 
1.2.2. Konkursu “Banku augstskolas darbinieku veselības apdrošināšana” ar 

identifikācijas Nr.BA 2012/4 organizē Banku augstskolas Iepirkumu komisija 
(turpmāk tekstā - Komisija). 

 
1.3. Konkursa procedūras dokumentu saņemšanas vieta 

1.3.1. Pretendenti ar Konkursa nolikumu, turpmāk tekstā Nolikums, un visiem 
papildus dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt Banku augstskolas 
interneta mājas lapas vietnē 

http://www.ba.lv/augstskola/publiskie_iepirkumi/atklati_konkursi . 
1.3.2. Ja ieinteresētajam pretendentam nav iespējas iepazīties ar Konkursa procedūras 

dokumentiem Nolikuma 1.3.1.punktā noteiktajā kārtībā vai pretendents vēlas 
saņemt Konkursa procedūras dokumentus drukātā (papīra) veidā, tad Pasūtītājs 
tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad 
rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu 
likuma noteikumus. 

 
1.4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.4.1. Pretendentam piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši konkursa Nolikumā 
noteiktajām prasībām un nosacījumiem, ir jāiesniedz līdz 2012.gada 
3.decembra, plkst.12:00. Piedāvājumi jānogādā personīgi vai pa pastu uz šādu 
adresi: 
 Banku augstskola 
 K.Valdemāra iela 161, 703.kab., Rīga, Latvija, LV- 1013, 
 darba laiks darba dienās no plkst. 830 līdz 1700 . 

1.4.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku 
par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu Nolikuma 1.4.1.punktā norādītajā 
termiņā. 

1.4.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc Nolikuma 
1.4.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un 
neatvēti tiks atdoti atpakaļ pretendentam. 

1.4.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 3.decembrī, plkst.12:00, Banku 
augstskolā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 161, 707.telpā. 

 
1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.5.1. Piedāvājums pretendentiem ir saistošs līdz brīdim, kad tiek saņemta atbilde par 
Konkursa rezultātiem. 
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1.5.2. Pretendentam, kas tiek atzīts par Konkursa uzvarētāju, Konkursa piedāvājuma 
derīguma termiņš ir saistošs līdz Iepirkuma līguma par Banku augstskolas 
darbinieku veselības apdrošināšanu noslēgšanai. 

 
1.6. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana 

1.6.1. Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā uz 
faksa Nr. 67320620 un pa pastu uz adresi: Rīga, K.Valdemāra iela 161, LV- 
1013. 

1.6.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par 
iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 
piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to 
sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.3. Uz jautājumiem, kas iesūtīti elektroniski uz elektroniskā pasta adresi bez droša 
elektroniskā paraksta, oficiālas atbildes netiek sniegtas. 

1.6.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras 
dokumentiem Banku augstskolas interneta mājas lapā: 
 http://www.ba.lv/augstskola/publiskie_iepirkumi/atklati_konkursi 

1.6.5. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo un ceturto daļu, Pasūtītājs 
papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras 
dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē 
savā interneta mājas lapā: 

 http://www.ba.lv/augstskola/publiskie_iepirkumi/atklati_konkursi 
1.6.6. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta Banku 

augstskolas interneta mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu. 
 

1.7. Kontaktpersona 
1.7.1. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir 

Banku augstskolas Saimniecības daļas vadītājs Andis Balodis, tālruņa 
Nr.67387325, 29403800, fakss Nr.67320620, e-pasta adrese: 
andis.balodis@ba.lv . 

 
1.8. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai 

1.8.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma 
priekšmetu. 

1.8.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām 
prasībām. 

1.8.3. Uz aploksnes ar piedāvājuma ir jānorāda: 
1.8.3.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 
1.8.3.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 
1.8.3.3. šāda atzīme: 

 
Piedāvājums atklātam konkursam 

 
“Banku augstskolas darbinieku veselības apdrošināšana” identifikācijas Nr.BA 2012/4  

 

Neatvērt pirms atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmes ! 
 

1.8.4. Aplokšņu līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu un 
pilnvarotās personas parakstu. 

1.8.5. Piedāvājumi jāiesniedz datorrakstā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz 
dokumentus svešvalodā, tad tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar 
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paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecinājumu 
par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka 
attiecīgais dokuments nav iesniegts. 

1.8.6. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst 
Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916, 
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība” prasībām. 

1.8.7. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 
atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

1.8.8. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 
1.8.9. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas 

oficiālajā valūtā – Latvijas latos (LVL). 
1.8.10. Piedāvājumu drīkst parakstīt pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona 

(pievienojot pilnvaru). 
1.8.11. Piedāvājums ir jāiesniedz vienā iesietā sējumā (katalogi, bukleti un brošūras 

var tikt iesniegti neiesietā veidā un uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam). 
1.8.12. Konkursam iesniegtajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst šajā Nolikumā un 

normatīvajos aktos ietvertajām prasībām un jābūt cauršūtam (cauršūti ar auklu, 
kas uz aizmugurējā vāka sasieta, piestiprināta (pielīmēta) ar papīra lapu, uz 
kuras norādīts cauršūto lapu skaits, pretendenta pilnvarotā pārstāvja paraksts un 
zīmogs) un numurētām lapām (nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību) 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

1.8.13. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt attiecīgi 
apliecinātām, pretējā gadījumā komisija uzskatīs minēto dokumentu par 
neiesniegtu. 

1.8.14. Ja pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai nav iesniedzis visus šajā 
nolikumā noteiktos atlases dokumentus vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 
informāciju, kā arī, ja tie neatbilst šī nolikuma prasībām, tad pretendents no 
tālākas līdzdalības konkursā tiek izslēgts un pretendenta piedāvājums netiek 
izskatīts. 

1.8.15. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, 
pārbaudot šīs ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, Pretendents no 
tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā vai tās daļā tiek izslēgts.  

1.8.16. Visos pretendenta atlases dokumentos pretendenta nosaukumam ir jābūt 
minētam – atbilstoši: 

1.8.17. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtās Komercreģistra 
reģistrācijas apliecībā minētajam (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām). Pretējā gadījumā Komisija ir 
tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments, ja tajā norādīts nepareizs (neprecīzs) 
pretendenta nosaukums, nav iesniegts. 

 
2. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Banku augstskolas darbinieku veselības apdrošināšana: 
2.1.1. Iepirkuma priekšmeta apjoms ir apmēram 103 Pasūtītāja darbinieku veselības 

apdrošināšana, kuras minimālās prasības un nosacījumi norādīti Nolikuma 
pielikumā Nr.2. 

2.1.2. Pretendentam Pasūtītāja darbinieku veselības apdrošināšanas polises un kartes 
jāizsniedz Pasūtītājam 10 darba dienu laikā pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas 
un apdrošināmo Pasūtītāja darbinieku saraksta saņemšanas dienas. 
Apdrošināmo Pasūtītāja darbinieku sarakstā pasūtītājs norāda darbinieku 
skaitu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, papildus (izvēles) veselības 
apdrošināšanas programmu, nosūtīšanas datumu, laiku, saraksta sagatavotāja 
vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru. 
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2.1.3. Pretendentam līguma darbības laikā jānodrošina arī Pasūtītāja darbinieku 
radinieku (jebkura vecuma bērni, vecāki un laulātie) (turpmāk tekstā - 
Radinieku) veselības apdrošināšana, nepieciešamības gadījumā, piemērojot 
prēmijas pieauguma koeficientu. Radinieku saraksts tiks izveidots līguma 
noslēgšanas brīdī vai mēneša laikā no kolektīvās polises darbības sākuma. 
Pretendents Radinieku veselības apdrošināšanu veic un Radinieku veselības 
apdrošināšanas polises un kartes piegādā Radiniekam 10 darba dienu laikā pēc 
apdrošināmo Radinieku saraksta saņemšanas no pasūtītāja un attiecīgā 
Radinieka veselības apdrošināšanas prēmijas saņemšanas dienas. Apdrošināmo 
Radinieku sarakstā Pasūtītājs norāda Radinieku skaitu, vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, papildus (izvēles) veselības apdrošināšanas programmu, 
nosūtīšanas datumu, laiku, saraksta sagatavotāja vārdu, uzvārdu, amatu un 
tālruņa numuru. Radinieka veselības apdrošināšanas prēmijas apmaksu 
Pretendentam veic atsevišķi (individuāli) katrs Radinieks. 

2.1.4. Pretendentam līguma darbības laikā jānodrošina Pasūtītāja darbiniekiem un 
Radiniekiem papildus (izvēles) veselības apdrošināšanas programmas – 
medikamentu iegāde un zobārstniecība bez dalībnieku skaita ierobežojuma 
tajās. Radinieku saraksts, kuri izvēlējušies pamata programmu un papildus 
programmu/as tiks izveidots līguma noslēgšanas brīdī vai mēneša laikā no 
kolektīvās polises darbības sākuma. Pasūtītājs katram darbiniekam apmaksās 
pamata programmas veselības apdrošināšanas prēmiju. Papildus (izvēles) 
veselības apdrošināšanas programmu prēmiju apmaksu pasūtītājam veic 
atsevišķi (individuāli) attiecīgais darbinieks. Radinieka papildus (izvēles) 
veselības apdrošināšanas programmu prēmijas apmaksu pretendentam veic 
atsevišķi (individuāli) katrs Radinieks. 

2.2. Līguma izpildes laiks un vieta 
2.2.1. Līguma izpildes laiks ir divi gadi no 2012.gada 29.decembra. 
2.2.2. Līguma izpildes vieta ir visa Latvijas Republikas teritorija, Pasūtītāja 

darbinieku veselības apdrošināšana darbojas 24 stundas diennaktī. 
2.3. Pasūtītājs neizmanto apdrošināšanas brokera pakalpojumus. 

 
2.4. Samaksas termiņi 

2.4.1. Samaksa par Pasūtītāja darbinieku veselības apdrošināšanu tiks veikta ar 
pārskaitījumu vienu reizi ceturksnī (1/4 daļas apmērā no visu Pasūtītāja 
darbinieku veselības apdrošināšanas prēmiju un Pasūtītāja darbinieku papildus 
(izvēles) veselības apdrošināšanas programmu prēmiju gada summas) ne vēlāk 
kā 10 dienu laikā pēc attiecīga rēķina iesniegšanas Pasūtītājam. 

2.4.2. Apdrošināšanas līguma darbības laikā, sakarā ar Pasūtītāja darbinieku maiņu, 
samaksa par papildus veikto Pasūtītāja darbinieku veselības apdrošināšanu un 
izsniegtajām Pasūtītāja darbinieku veselības apdrošināšanas polisēm un kartēm 
tiks veikta vienu reizi mēnesī. 

2.4.3. Samaksu pretendentam par Radinieku veselības apdrošināšanu un Radinieku 
papildus (izvēles) veselības apdrošināšanas programmu veic atsevišķi 
(individuāli) katrs Radinieks vai cita persona. 

2.4.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļiem un nodevām, garantijām, 
nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām personām, ar piedāvājuma 
sagatavošanu un polišu apkalpošanu saistītās administratīvās izmaksas u.c., 
sedz Pretendents un tām ir jābūt ietvertām norādītajās Pasūtītāja darbinieku 
veselības apdrošināšanas cenās (prēmijās). 
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2.5. Piegādes nosacījumi 
2.5.1. Pasūtītāja darbinieku un Radinieku veselības apdrošināšanas polišu un karšu 

piegādes vieta ir Rīga, K.Valdemāra iela 161, 614.kabinets. 
2.5.2. Pretendentam pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas, Pasūtītāja darbinieku 

veselības apdrošināšanas polises un kartes jāpiegādā pasūtītājam 10 darba 
dienu laikā pēc apdrošināmo Pasūtītāja darbinieku saraksta saņemšanas dienas. 
Līguma darbības periodā, pretendentam atkarībā no Pasūtītāja darbinieku 
maiņas, Pasūtītāja darbinieku veselības apdrošināšanas polises un kartes 
jāpiegādā atsevišķu partiju veidā. 

2.5.3. Atsevišķu Pasūtītāja darbinieku veselības apdrošināšanas polišu partijas 
pretendentam ir jāpiegādā pasūtītājam 5 darba dienu laikā pēc pieprasījuma no 
pasūtītāja saņemšanas. Pasūtītājs pieprasījumu pretendentam nosūta pa faksu 
vai elektroniski. Pasūtītājs pieprasījumā norāda jauno darbinieku skaitu, vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, papildus (izvēles) veselības apdrošināšanas 
programmu, pieprasījuma nosūtīšanas datumu, laiku, pieprasījuma 
sagatavotāja vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru. 

 
3. Prasības pretendentam, pretendenta izslēgšanas noteikumi 

3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, kā arī neizskata 
pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

3.1.1. Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. 
3.1.2. Gadījumā, ja pastāv tādi apstākļi, kuri var būt par pamatu Publisko iepirkumu 

likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu 
piemērošanai, bet vienlaikus pastāv Publisko iepirkumu likuma 39.panta 
ceturtajā daļā noteiktie minēto normu piemērošanas ierobežojumi, 
Pretendentam ir pienākums šādus apstākļus norādīt, kā arī iesniegt 
dokumentus, kas pierāda Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 
2., un 3.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu nepiemērošanas pamatotību. 

3.1.3. Pretendents neatbilst Nolikuma 3.2.punkta prasībām. 
 

3.2. Prasības pretendentam, lai piedalītos iepirkumā 
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā. 
3.2.2. Pretendentam ir tiesības veikt veselības apdrošināšanas pakalpojumus. 
3.2.3. Pretendentam ir pieredze līdzīgu apjoma veselības apdrošināšanas 

pakalpojumu sniegšanā. 
 
3.3. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.3.1. Piedāvājuma satura rādītājs. 
3.3.2. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas parakstīts pieteikums par 

piedalīšanos Konkursā (atbilstoši aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.1). 
3.3.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtās Komercreģistra 

reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.3.4. Pretendenta darbības profila īss raksturojums, kurā iekļauta informācija par 
pretendenta pieredzi veselības apdrošināšanā no 2010.gada, norādot 
apdrošināšanas ņēmēju skaitu, piegādes laiku, kontakttālruni (ne vairāk kā 4 
(četras) A4 formāta lappuses). 

3.3.5. Vismaz viena veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēja (pasūtītāja, 
kuram izsniegtas vismaz 100 veselības apdrošināšanas polises un kartes) 
atsauksme (oriģināls), kas adresēta Banku augstskolai, par šo veselības 
apdrošināšanas pakalpojumu. 
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3.3.6. Tehniskais piedāvājums, atbilstoši aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.2 un tajā 
norādītos dokumentus, kuri jāpievieno tehniskajam piedāvājumam. 

3.3.7. Finanšu piedāvājums, atbilstoši aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.3. 
 

3.4. Pasūtītājs, tam pretendentam, kuram atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām 
prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt šādus dokumentus: 

3.4.1. Uzņēmumu reģistra izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 
iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts par 
maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā; izziņa par 
amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma 
parakstīšanas brīdi vai pilnvaras kopija, kas dod tiesības pārstāvēt pretendentu. 
Minēto izziņu pretendentam ir tiesības un vēlams iekļaut piedāvājumā, lai 
iespējams īsākā laikā varētu noslēgt publiskā iepirkuma līgumu ! 

3.4.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 
iesniegšanas dienas un kura apliecina, ka pretendentam Latvijā nav Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 
Minēto izziņu pretendentam ir tiesības un vēlams iekļaut piedāvājumā, lai 
iespējams īsākā laikā varētu noslēgt publiskā iepirkuma līgumu ! 

 
4. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji 

4.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
4.2. Tiks vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas atbildīs konkursa Nolikuma prasībām. 
4.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

1.tabula 
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana 

Kritērijs Apzīmējumi 
Iespējamais punktu 

skaits 

1. Piedāvāto veselības pakalpojumu kvalitāte 
(pakalpojumu klāsts un cenrādis) 
pamatprogrammai (apdrošinātie riski) 

P1 0-35 

2. Apdrošināšanas servisa nosacījumi P2 0-5 

3. Finanšu piedāvājuma kopsumma P3 0-60 

Kopējais iespējamais punktu skaits pa visiem kritērijiem 0-100 

 
4.4. Kritēriju novērtēšanas principi punktu noteikšanai: 

 
Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas: 

 
S= (P1 + P2) / L +P3 
 
  kur: S – pretendenta piedāvājuma novērtējuma kopsumma; 
   P1 un P2 – komisijas locekļu novērtējumu kopsumma par katru kritēriju; 
   L – komisijas locekļu skaits. 
 
P1- Vērtēšanas kritērijs: Piedāvāto veselības apdrošināšanas pakalpojumu kvalitāte 
pamatprogrammai. 
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Minimālajām prasībām atbilstoša veselības apdrošināšanas pakalpojumu klāsta 
(apdrošinātie riski, apmaksājamo pakalpojumu klāsts, apmaksas apjomi 
(izcenojumi), ierobežojumi), t.sk. apakšlimitu novērtējums ir puse punkti no 
maksimālo punktu skaita. Ja Pretendents ir piedāvājis papildus pakalpojumus, 
lielāku apmaksas apjomu, u.c., tam var tikt piešķirti papildus punkti, bet par katru 
ierobežojumu, sašaurinājumu vai apgrūtinājumu vērtējums var tikt samazināts. 
 

Nr. Kritēriji Punkti 
(min – max) 

1. Bez ārstniecības personas norīkojuma: 
- Ārsta, un medicīnas personāla mājas vizītes, iekļaujot 
transporta izdevumus. Limits ne mazāk kā LVL 25,00 par 
katru vizīti; 
- Ārstēšanās pie maksas ģimenes ārsta, ārstiem-speciālistiem 
(t.sk. homeopāta, osteopāta, dermatologa). Limits ne mazāk 
kā LVL 20,00 par katru pakalpojuma reizi, t.sk. atkārtotu, un 
neierobežojot reižu skaitu; 
- Speciālistu konsultācijas. Limits ne mazāk kā  LVL  20,00 
par katru konsultāciju, t.sk. atkārtotu, un neierobežojot 
konsultāciju reižu skaitu; 
- Augsti kvalificētu speciālistu (docentu, profesoru) 
konsultācijas. Limits ne mazāk kā LVL 25,00 par katru 
konsultāciju, t.sk. atkārtotu, un neierobežojot konsultāciju 
reižu skaitu; 
- Ārstu – speciālistu konsultācijas, augsti kvalificētu 
speciālistu (docentu, profesoru) un maksas ģimenes ārstu 
konsultācijas, ģimenes ārstu, pediatru, terapeitu mājas vizītes, 
apmaksa par pakalpojumu nedrīkst būt mazāka kā LVL 20.00, 
neierobežojot konsultāciju reižu skaitu 

0 - 10 

2. Ar ārstniecības personas (ģimenes ārsta, maksas ģimenes 
ārsta, vai ārsta speciālista) norīkojumu bez reižu skaita 
ierobežojuma: 
 
− fizikālās terapijas procedūras (nav ierobežojumi kursu 
skaitam). Apmaksa par katru fizikālās terapijas procedūru ar 
limitu LVL 5 (pieci lati); 
− dažādas medikamentu injekcijas, infūzijas, blokādes u.c.; 
− plaša spektra laboratoriskie izmeklējumi bez 
ierobežojuma izmeklējumu skaita ziņā; 
− visa veida diagnostiskie izmeklējumi bez ierobežojuma 
izmeklējumu skaita ziņā, t.sk. 
 - ehokardiogrāfija, ultrosonogrāfija, doplerogrāfiskā 
izmeklēšana, veloergometrija, Holtera monitorēšana , limits 
nedrīkst būt mazāks kā LVL 20.00; 
-  datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse ar un bez 
kontrastvielas scintigrāfijas izmeklējumi kuņģa-zarnu trakta 
endoskopiskie izmeklējumi un citi dārgo tehnoloģiju 
izmeklējumi, limits nedrīkst būt mazāks kā LVL 80.00 par 
apmeklējuma reizi. 

 

0 - 8 
 

3. Ambulatorās rehabilitācijas kurss (klasiskā masāža, ūdens 0 - 5 
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procedūras, ārstnieciskā vingrošana grupās vai individuāli) ar 
minimālo summu Ls 60 apdrošināšanas periodā bez kursa un 
procedūru skaita ierobežojuma. 

4. LR normatīvajos aktos noteiktās pacienta iemaksas par 
stacionāro ārstniecisko palīdzību un līdzmaksājuma par 
veiktajām ķirurģiskajām operācijām apmaksa 100% 
apmērā. 

Ārstēšanās stacionārā: 

− par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu; 
− par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu); 
− par dienas stacionārā veiktajiem diagnostiskajiem 
izmeklējumiem un operācijām (par katru veikto operāciju); 

par valsts rehabilitācijas centros veikto stacionāro 
rehabilitāciju. 

0 - 5 

5. Stacionāro maksas pakalpojumu apmaksa 100% apmērā 
(minimālais limits Ls 500 apmērā par vienu stacionēšanās 
gadījumu): 
Apdrošinātājam jāapmaksā: 
− uzturēšanās stacionārā; 
− ārstu konsultācijas; 
− diagnostiskie, laboratoriskie un instrumentālie 

izmeklējumi; 
− ārstnieciskās procedūras; 
− plānveida operatīvā ārstēšana, tai skaitā laparoskopiskās 

operācijas; 
− stacionārā izmantotie medikamenti; 
− paaugstināta servisa palāta. 

0 - 7 

 
Vērtēšanas kritērija P1 kopējais punktu skaits nevar būt lielāks par 35 punktiem. 
 
P2-Vērtēšanas kritērijs: Apdrošināšanas servisa nosacījumi. Tiek vērtēts: 
- neizmantotās prēmijas aprēķināšanas algoritms, izslēdzot no polises 

atbrīvotos darbiniekus. Augstāko novērtējumu saņems piedāvājums, kas 
paredzēs Pasūtītājam visizdevīgāko neizmantotās prēmijas aprēķināšanas 
algoritmu. Vērtējums tiks samazināts, ja Pretendenta piedāvājums 
neizmantotās prēmijas aprēķināšanā paredzēs patērētajam laikam 
neproporcionālu aprēķina mehānismu, neizmantotās prēmijas aprēķina 
atlikšanas periodu, kā arī papildu atskaitījumus (piem. administratīvos 
izdevumus, izmaksātās atlīdzības u.c.); 

- papildus maksājamās prēmijas aprēķināšanas algoritms, pievienojot polisei 
jaunus darbiniekus. Augstāko novērtējumu saņems piedāvājums, kas 
paredzēs Pasūtītājam visizdevīgāko papildus maksājamās prēmijas 
aprēķināšanas algoritmu. Vērtējums tiks samazināts, ja papildus maksājamā 
prēmija būs augstāka par pilnās gada prēmijas proporcionālo daļu par 
nepieciešamo apdrošināšanas periodu; 

- apdrošināšanas gadījumu administrēšanas serviss (čeku iesniegšanas 
pakalpojumi, veids, vieta un biežums); 

- čeku apmaksas laiks (dienu skaits); 
- radinieku apdrošināšanas kārtība. 
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Vērtēšanas kritērija P2 kopējais punktu skaits nevar būt lielāks par 5 punktiem. 
 
P3-Vērtēšanas kritērijs: Finanšu piedāvājuma kopsumma (apdrošināšanas prēmiju 
summa divos gados). 
Pēc cenas vislētākais veselības apdrošināšanas piedāvājums tiek vērtēts ar 
maksimāli iespējamo punktu skaitu – 60. 
Pārējo piedāvājumu cenu punkti tiek aprēķināti pēc formulas: 
P3 = 60 * (x / y), kur  
60 – maksimāli iespējamais punktu skaits; 
 x – vislētākā piedāvājuma cena; 
 y – attiecīgā piedāvājuma cena, kuram aprēķina punktus; 
 

4.5.Nepieciešamības gadījumā piedāvājuma izvērtēšanai Komisija ir tiesīga pieprasīt 
pretendentam papildus informāciju un paskaidrojumus. 

4.6. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš atbildīs visām Nolikumā 
izvirzītajām prasībām un piedāvājumu vērtēšanā iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu S 
saskaņā ar 4.4. punktā noteikto formulu. Par nākamo saimnieciski visizdevīgāko atzīst 
to piedāvājumu, kurš saņēmis nākamo visaugstāko galīgo novērtējumu S. 

4.7. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar 
pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko vai 
pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem. 

4.8. Pretendentu atlase – Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību Nolikumā 
noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām 
prasībām vai pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikumā norādītajiem dokumentiem, 
komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā 
piedāvājumu tālāk neizskata. 

4.9.Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes laikā katrs Komisijas loceklis aizpilda un 
paraksta pretendentu atlases dokumentu atbilstības tabulu, kurā norāda katra 
pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām, un vai pretendents ir iesniedzis visus 
pieprasītos dokumentus un informāciju. 

4.10. Tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaude – Komisija novērtē katra piedāvājuma 
atbilstību tehniskajai specifikācijai. Ja piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijās 
prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata. 

4.11. Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē katrs Komisijas loceklis 
aizpilda un paraksta tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu, kurā norāda tehnisko 
piedāvājumu atbilstību Nolikuma tehniskā apraksta prasībām. 

4.12. Pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu un tehnisko piedāvājumu atbilstības 
pārbaudi Komisija veic slēgtā sanāksmē. 

4.13. Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits 
pamatots iemesls. 

4.14. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma 
līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta 
normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem un Iepirkumu 
uzraudzības birojam. 

 
5. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

5.1.Komisijas darbu organizē un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas 
priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētaja pienākumus pilda Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 
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5.2.Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības 
saskaņā ar Konkursa Nolikumu. 

5.3.Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas 
locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem 
Komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja 
balss. 

5.4.Komisijas tiesības: 
5.4.1. Izskatīt piedāvājumus, kurus iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikuma 

3.nodaļā izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem. 
5.4.2. Pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta 

izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu 
attiecas likuma Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie 
nosacījumi vai konkursa Nolikuma prasībām. 

5.4.3. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents 
nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju. 

5.4.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar 
kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums 
neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām. 

5.4.5. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents 
iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. 

5.4.6. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai 
pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz 
iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim 
pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu 
pazeminājumu. 

5.4.7. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, 
ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības 
pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

5.4.8. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā un tāmēs, informējot 
par to pretendentu. 

5.4.9. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un 
salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina 
vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Komisijai. 

5.4.10. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma 
vērtēšanā. 

5.4.11. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa Nolikumu un Publisko 
iepirkumu likumu. 

5.5.Komisijas pienākumi: 
5.5.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 
5.5.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem. 
5.5.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

sniegt informāciju par Nolikumu. 
5.5.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties 
piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu. 
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6. Pretendenta tiesības un pienākumi 
6.1.Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai Konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas 
šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina 
pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām. 

6.2.Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz 
Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un 
Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums 
tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts. 

6.3.Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot 
trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa piedāvājuma izstrādei. 

6.4.Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par 
Pasūtītāja darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai 
Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi 
pārkāpuši pretendenta likumīgās tiesības un intereses. 

6.5.Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās 
informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības. 

6.6.Pretendents var piedalīties Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 
6.7.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 
6.8.Pretendentam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar pretendenta 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
6.9.Pretendentam ir pienākums sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām un 

sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
 

7. Iepirkuma līgums 
7.1.Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā pielikums Nr.4. 
7.2.Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikuma un līguma noteikumiem, tie jāizsaka ne 

vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi, par 
Nolikuma un līguma noteikumiem, netiks ņemti vērā. 

7.3.Iesniegumu par Konkursa Nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām 
Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

7.4.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma 
noteikumiem un apņemas tos pildīt. 

7.5.Ja ir objektīvs pamatojums, Pasūtītājs iepirkuma līgumā var samazināt iepirkuma 
priekšmeta apjomu. 

 
8. Pielikumi 

8.1.Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 
8.1.1.          pielikums Nr.1 – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā uz 1 lpp.; 
8.1.2.          pielikums Nr.2 – Tehniskais piedāvājums uz 5 lpp.; 
8.1.3.          pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums uz 2 lpp.; 
8.1.4.          pielikums Nr.4 – Iepirkuma līguma projekts uz 6 lpp. 
 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs      A.Balodis 


