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SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 

LĒMUMS 

(Iepirkumu komisijas 2018. gada 7. decembra sēdes protokols Nr.4) 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums 

Nr. SPRK 2018/452 

“Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbinieku veselības 

apdrošināšana” 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:  

Nosaukums 
Piedāvātā līgumcena 

 (EUR bez PVN) 

Akcine draudimo bendrove “Gjensidige” 

Latvijas filiāle 
31235,90 

2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji (saskaņā ar iepirkuma nolikumu): 

2.1. pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkuma nolikumam vērtēšanu iepirkumu 

komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes; 

2.2. iepirkumu komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu un noraida vai izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents, iesniedzot pieprasīto 

informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, vai piedāvājuma 

dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteiktajām prasībām; 

2.3. par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no dalības iepirkumā 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un piedāvājis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. 

2.4. no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. Vērtēšanā tiks izmantoti šādi vērtēšanas kritēriji un to 

skaitliskās vērtības: 

Nr. Vērtēšanas kritēriji Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits) 

2.4.1. 

Pamata programmas saturs 

komplektācijā ar papildu 

pakalpojumiem 

45 

2.4.2. 
Pamata programmas limitu 

paaugstinājums 
45 

2.4.3. Prēmija (papildprogrammām) 5 

2.4.4. 
Gada prēmija vienam darbiniekam 

(pamatprogrammā) 
5 

KOPĀ: 100 

2.5. Punkti tiek aprēķināti atbilstoši šādam aprakstam un formulai: 



2 
 

Pamata programmas saturs komplektācijā ar papildu pakalpojumiem 

(EUR 213,43 prēmijas ietvaros) 

20 punkti 

Par piedāvājumu, kurā iekļauta apdrošināšana pret kritiskajām saslimšanām – 

atlīdzība gadījumā, ja pirmo reizi tiek uzstādīta kāda no diagnozēm: ļaundabīgs 

audzējs, insults, infarkts, izkaisītā skleroze, Laima slimība – ar limitu ne 

mazāku kā EUR 1000,- uz katru apdrošināto darbinieku, nenosakot laika 

pašrisku šī riska spēkā stāšanās brīdim attiecībā pret veselības apdrošināšanas 

polises spēkā stāšanās dienu. Ja iesniegti vairāki piedāvājumi, kuros pamata 

segumā iekļauta apdrošināšana pret kritiskajām saslimšanām, tad maksimālo 

punktu skaitu saņem piedāvājums ar lielāko limitu (ar punktiem tiek vērtēts 

limita paaugstinājums līdz 3000 EUR, t.i. maksimālā ar punktiem vērtējamā 

kopējā atlīdzība uz katru apdrošināto darbinieku šī punkta ietvaros), bet 

pārējiem šāda veida piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, 

izmantojot proporcijas principu pret piedāvājumu ar lielāko piedāvāto limitu. 

Piedāvājumam, kurā nav iekļauta apdrošināšana pret kritiskajām saslimšanām 

vai arī tā ir iekļauta, bet neatbilst šeit noteiktajām prasībām, šī kritērija ietvaros 

tiek piešķirti 0 punkti. 

15 punkti 

Par piedāvājumu, kurā iekļauti dienas stacionāra pakalpojumi ar ārstējošā ārsta 

un/vai ģimenes ārsta norīkojumu valsts noteiktā diagnožu klasifikatora ietvaros 

100% apmērā līgumiestādēs. Minimālais atlīdzību limits dienas stacionārai 

aprūpei un vienam saslimšanas vai stacionēšanās gadījumam ir EUR 350,-. 

Programmā iekļaujami šādi pakalpojumi: 

1. uzturēšanās maksa, t.sk. maksa par paaugstināta servisa palātu; 

2. ārstnieciskās manipulācijas, diagnostika, procedūras un operācijas. 

Ja iesniegti vairāki piedāvājumi, kuros pamata segumā iekļauti dienas 

stacionāra pakalpojumi, tad maksimālo punktu skaitu saņem piedāvājums ar 

lielāko limitu (ar punktiem tiek vērtēts limita paaugstinājums līdz 700 EUR, t.i. 

maksimālā ar punktiem vērtējamā kopējā atlīdzība uz katru apdrošināto 

darbinieku šī punkta ietvaros), bet pārējiem šāda veida piedāvājumiem 

piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot proporcijas principu pret 

piedāvājumu ar lielāko piedāvāto limitu. Piedāvājumam, kurā nav dienas 

stacionāra pakalpojumi vai arī tie ir iekļauti, bet neatbilst šeit noteiktajām 

prasībām, šī kritērija ietvaros tiek piešķirti 0 punkti. 

5 punkti  

Par piedāvājumu, kurā apmaksājamo speciālistu sarakstā uz līdzvērtīgiem 

nosacījumiem, kādi veselības apdrošināšanas programmā noteikti jebkura cita 

ārsta – speciālista pakalpojumu saņemšanai, iekļauts ārsts – homeopāts. 

Piedāvājumam, kuros ārsts – homeopāts nav iekļauts apmaksājamo 

pakalpojumu sarakstā, šī kritērija ietvaros tiek piešķirti 0 punkti. 

5 punkti 

Par piedāvājumu, kurš 100% apmērā sedz vakcināciju pret ērču encefalītu. 

Piedāvājumam, kurā vakcinācija pret ērču encefalītu nav iekļauta apmaksājamo 

pakalpojumu sarakstā, šī kritērija ietvaros tiek piešķirti 0 punkti. 

Pamata programmas limitu paaugstinājums 

15 punkti 

Par piedāvājumu, kurā būtiski paaugstināts limits maksas ambulatorajai 

palīdzībai pamata programmai, salīdzinot ar Tehniskajā specifikācijā 

minimālajās prasībās noteikto. Par būtisku paaugstinājumu tiek uzskatīts 

vismaz par EUR 50,- lielāks limits nekā noteikts minimālajās prasībās. 
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Piedāvājumā, kurā nav noteikts atsevišķs maksas ambulatorās palīdzības limits, 

piešķirot punktus, par limitu tiek uzskatīta kopējā gada apdrošinājuma summa 

(ar punktiem tiek vērtēts limita paaugstinājums līdz 4 000 EUR, t.i. maksimālā 

ar punktiem vērtējamā kopējā apdrošinājuma summa uz katru apdrošināto 

darbinieku šī punkta ietvaros). Ja iesniegti vairāki piedāvājumi, kuros iekļauts 

paaugstināts maksas ambulatorās palīdzības limits, tad maksimālo punktu 

skaitu saņem piedāvājums ar lielāko limitu, bet pārējiem šāda veida 

piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot proporcijas 

principu pret piedāvājumu ar lielāko limita paaugstinājumu atbilstoši limita 

pieaugumam virs minimālajās prasībās noteiktā apmēra. Piedāvājumam, kurā 

nav iekļauts paaugstināts limits maksas ambulatorajai aprūpei vismaz par EUR 

50,-, šī kritērija ietvaros tiek piešķirti 0 punkti.  

15 punkti 

Par piedāvājumu, kurā būtiski paaugstināts limits vienam gadījumam maksas 

stacionārā pamata programmai, salīdzinot ar Tehniskajā specifikācijā 

minimālajās prasībās noteikto. Par būtisku paaugstinājumu tiek uzskatīts 

vismaz par EUR 50,- lielāks limits nekā noteikts minimālajās prasībās. Ja 

iesniegti vairāki piedāvājumi, kuros iekļauts paaugstināts limits vienam 

gadījumam maksas stacionārā, tad maksimālo punktu skaitu saņem 

piedāvājums ar lielāko limitu (ar punktiem tiek vērtēts limita paaugstinājums 

līdz 900 EUR, t.i. maksimālā ar punktiem vērtējamā atlīdzība uz katru 

apdrošināto darbinieku šī punkta ietvaros), bet pārējiem šāda veida 

piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot proporcijas 

principu pret piedāvājumu ar lielāko limita paaugstinājumu atbilstoši limita 

pieaugumam virs minimālajās prasībās noteiktā apmēra. Piedāvājumam, kurā 

nav iekļauts vismaz par EUR 50,- paaugstināts limits vienam gadījumam 

maksas stacionārā, šī kritērija ietvaros tiek piešķirti 0 punkti. 

15 punkti  

Par piedāvājumu, kurā piedāvāts paaugstināts limits ārstnieciskajai masāžai, 

salīdzinot ar Tehniskajā specifikācijā minimālajās prasībās noteikto. Ja iesniegti 

vairāki pretendentu piedāvājumi, kuros iekļauts paaugstināts maksas limits 

ārstnieciskajai masāžai, tad maksimālo punktu skaitu saņem piedāvājums ar 

lielāko limitu, bet pārējiem šāda veida piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek 

aprēķināti, izmantojot proporcijas principu pret piedāvājumu ar lielāko limita 

paaugstinājumu atbilstoši limita pieaugumam virs minimālajās prasībās 

noteiktā apmēra. Piedāvājumam, kurā nav iekļauts paaugstināts limits 

ārstnieciskajai masāžai, šī kritērija ietvaros tiek piešķirti 0 punkti. 

Prēmija (papildprogrammām) 

5 punkti 

Par pretendenta piedāvāto papildprogrammu (zobārstniecība un sports) prēmiju 

summu visām darbinieku skaita grupām (Finanšu piedāvājuma 2.tabula). 

Augstāko vērtējumu saņem piedāvājums, kura kopējā prēmiju summa visām 

darbinieku skaita grupām par abām papildprogrammām ir vismazākā. Pārējo 

piedāvājumu punkti tiks aprēķināti izmantojot proporcijas principu pret 

piedāvājumu ar zemāko prēmiju summu. 

Gada prēmija vienam darbiniekam (pamatprogrammā) 

5 punkti 

Punkti tiek piešķirti piedāvājumam ar zemāko prēmiju pamata programmai 

(Finanšu piedāvājuma 1.tabula). Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti 

aprēķināmi, izmantojot proporcijas principu. 
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2.6. Vērtēšanas kritērijos, kuros punktus piešķir izmantojot proporcijas principu, tiks 

pielietota šāda formula: Max * (x/y) = z, kur: 
 

Max Maksimāli iespējamais punktu skaits. 

x 
Maksimāli mazākā skaitliskā vērtība starp visiem piedāvājumiem, ja konkrētajā 

kritērijā mazāks nozīmē labāk vai arī vērtība piedāvājumam, kuram aprēķina punktus. 

y 
Matemātiski lielākā skaitliskā vērtība starp visiem piedāvājumiem, ja konkrētajā 

kritērijā lielāks nozīmē labāk, vai arī vērtība piedāvājumam, kuram aprēķina punktus. 

z Attiecīgā piedāvājumā iegūtie punkti. 

 

2.7. Piešķiramo punktu skaitu aprēķina ņem vērā aprēķinu ar diviem cipariem aiz komata. 

Katrs komisijas loceklis patstāvīgi vērtē piedāvājumus, aprēķinot tiem piešķiramo 

punktu skaitu. Visu komisijas locekļu katra piedāvājuma vērtējumus (punktu skaitu 

katram pretendentam) summē un sadala ar vērtēšanā piedalījušos komisijas locekļu 

skaitu (rezultātā norādot divus ciparus aiz komata), tādējādi iegūstot komisijas locekļu 

vidējo vērtējumu katram piedāvājumam. 

2.8. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kas ieguvis visaugstāko kopējo 

punktu skaitu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem. 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav. 

 

4. Par uzvarētāju noteiktais pretendents un tā salīdzinošās priekšrocības: 

 

Uzvarētāja 

nosaukums 
Salīdzinošās priekšrocības 

Akcine 

draudimo 

bendrove 

“Gjensidige” 

Latvijas 

filiāle 

Iepirkumu komisija:  

− ņemot vērā, ka pretendents Akcine draudimo bendrove “Gjensidige” 

Latvijas filiāle iesniedza Iepirkuma nolikumam atbilstošu 

piedāvājumu; 

− ņemot vērā, ka pretendenta Akcine draudimo bendrove “Gjensidige” 

Latvijas filiāles piedāvājums ir novērtēts kā saimnieciski izdevīgākais 

ar Iepirkumu komisijas locekļu vidējo vērtējumu piedāvājumam – 80 

punkti: 

 

Nr. Vērtēšanas kritēriji 

Īpatsvars 

vērtēšanā 

(punktu 

skaits) 

1. 
Pamata programmas saturs komplektācijā ar 

papildu pakalpojumiem 
25 

2. Pamata programmas limitu paaugstinājums 45 

3. Prēmija (papildprogrammām) 5 
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4. 
Gada prēmija vienam darbiniekam 

(pamatprogrammā) 
5 

KOPĀ: 80,00 

− ņemot vērā, ka pretendenta Akcine draudimo bendrove “Gjensidige” 

Latvijas filiāles finanšu piedāvājumā piedāvātā kopējā līgumcena 

(kopējā prēmija kopā ar rezervi darbinieku skaita izmaņām un 

papildprogrammu iegādei) nepārsniedz paredzamo līgumcenu; 

− ņemot vērā, ka pretendents Akcine draudimo bendrove “Gjensidige” 

Latvijas filiāle nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumiem; 

− ņemot vērā, ka pretendents Akcine draudimo bendrove “Gjensidige” 

Latvijas filiāle nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā 11.1 

panta nosacījumiem; 

− ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 26. un 51.pantā noteikto; 

− ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi 

- nodrošināt: 

✓ iepirkumu atklātumu; 

✓ piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem; 

✓ pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli 

samazinot tā risku, 

kā arī 

− pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 22.3. punktu, kurš noteic, ka 

“par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, 

nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astoto daļu, un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu.”; 

− pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 22.4. punktu, kurš noteic, ka “no 

prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija 

izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.”; 

− pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta 13. daļu kura 

noteic, ka iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst 

pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā saskaņā ar 9. panta astoto daļu, 

 

nolēma: atzīt Akcine draudimo bendrove “Gjensidige” Latvijas filiāli par 

Iepirkuma uzvarētāju un piešķirt tai tiesības slēgt iepirkuma līgumu saskaņā 

ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līguma summu līdz EUR 

31235,90 (neskaitot PVN) apmērā ar līguma izpildes termiņu - 12 mēneši. 

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018. gada 7. decembrī. 

 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešajai daļai, pretendents, 

kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, 

ir tiesīgs pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās 

tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs           _______________________                   A. Zverovs 


