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Iepirkumu komisijas
Iepirkuma procedūras "Veselības apdrošināšana RSU Stomatoloģijas institūta darbiniekiem",

id Nr.

RSU SI 2017/6

Rīgā
22.05.2017.

1. Iepirkumu komisijas sastāvs: Komisijas priekšsēdētāja - Agnese Mediņa-Ziedone, komisijas locekļi: galvenā
māsa - Inese Skaģere, galvenā grāmatveža vietniece – Juta Černovska, Infrastruktūras un attīstības direktors –
Rihards Fīrmanis, Finanšu analītiķe – Anda Skalbe, komisija darbojas pastāvīgi.
2. 24.04.2017. Iepirkumu komisijas sēdē tika apstiprināts Atklāta konkursa Nolikums – "Veselības apdrošināšana
RSU Stomatoloģijas institūta darbiniekiem", id Nr. RSU SI 2017/6.
3. 28.04.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tika publicēts paziņojums par plānoto līgumu.
4. Iepirkums izsludināts Publisko iepirkumu likuma kārtībā. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss.
5. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums uz 12 (divpadsmit mēnešiem). Līguma izpildes vieta - Rīga,
Dzirciema ielā 20.
6. Iepirkums rīkots ar mērķi līguma slēgšanai izvēlēties pretendentu, kas piedāvā atbilstoši iepirkuma prasībām
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
7. Kandidātiem vai pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības.
7.1. Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām;
7.2. Pretendentam ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai līdzvērtīgas iestādes ārzemēs, izsniegta veselības
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas licence.
7.3. Pretendentam nepieciešama pieredze vismaz 2 līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā pēdējo divu gadu laikā.
Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana uzņēmumā ar
vismaz 200 nodarbinātām personām.
7.4. Pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam (bez PVN), par iepriekšējiem diviem noslēgtajiem finanšu
gadiem (2015., 2016.) ir jābūt vismaz vienādam ar piedāvātās līgumcenas apjomu. Plānotais līgumcenas
apjoms aprēķināms šādi: vienas polises cena x 200.
8. 18.05.2017. Iepirkumu komisijas sēdē tika konstatēts, ka piedāvājumu iesnieguši 3 (trīs) pretendenti:
N.
p.k.
1.
2.
3.

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
Compensa Life Vienna Insurance Group SE 17.05.2017., plkst. 10:12
Latvijas filiāle
AAS “InterRisk Vienna Insurance Group”
18.05.2016., plkst. 11:35
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
18.05.2017., plkst. 11:47
Pretendents

Vienas polises cena
EUR
524,00
372,00
422,00

9. 19.05.2017. iepirkumu komisijas sēdē, komisija veica iesniegto piedāvājumu atbilstību Nolikuma noformējuma
un atlases prasībām:
9.1. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle – neatbilstības atlases un noformējuma prasībām
netika konstatētas;
9.2. AAS “InterRisk Vienna Insurance Group” - neatbilstības atlases un noformējuma prasībām netika
konstatētas;
9.3. AAS “BTA Baltic Insurance Company” - neatbilstības atlases un noformējuma prasībām netika konstatētas.
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10. Turpinot sēdi 19.05.2017. komisija vērtēja pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus:
10.1. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle piedāvājums bija atbilstošs tehniskās
specifikācijas prasībām;
10.2. AAS “InterRisk Vienna Insurance Group” piedāvājumā konstatētas sekojošas neatbilstības tehniskās
specifikācijas prasībām:
10.2.1. Pretendents nenodrošina iespēju norēķināties ar veselības apdrošināšanas karti par sekojošiem
maksas ambulatorās palīdzības pakalpojumiem:
10.2.1.1. Ārstu speciālistu konsultācijas – ortopēds, onkologs ķīmijterapeits, psihiatrs,
mutes, sejas un žokļu ķirurgs;
10.2.1.2. Ārstnieciskās manipulācijas – naga ablācija vai saknes rezekcija, skleroterapija;
10.2.1.3. Paplašināta apjoma diagnostiskie izmeklējumi – vakuteineri, maksas ārstnieciskie
palīgmateriāli;
10.2.1.4. Profilaktiskā vakcinācija
10.2.2. Pretendents nenodrošina iespēju norēķināties ar veselības apdrošināšanas karti par maksas
stacionāra pakalpojumiem;
10.2.3. Pretendents nenodrošina iespēju norēķināties ar veselības apdrošināšanas karti par
ārstnieciskās masāžas vai manuālās terapijas pakalpojumiem programmas - ambulatorā
rehabilitācija ietvaros.
10.2.4. Pretendents neapmaksājamo pakalpojumu sarakstā norāda, ka netiek apmaksāti laboratoriskie
izmeklējumi, kas nav iekļauti apmaksājamo izmeklējumi sarakstā. Pasūtītāja tehniskajās
prasībās noteikts, ka apdrošinātājam jāapmaksā jebkādi diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar
medicīniskajām indikācijām.
10.2.5. Pretendents neapmaksājamo pakalpojumu sarakstā norāda, ka maksas stacionāra
pakalpojumu ietvaros netiek apmaksātas lāzeroperācijas. Pasūtītājas tehniskajās prasībās šāda
veida operācijas tika atzīmētas, kā apmaksājamas;
10.3. AAS “BTA Baltic Insurance Company” piedāvājums bija atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām.
11. Komisija pārbaudīja Pretendenta finanšu piedāvājumus:
11.1. Komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos iekļautas visas prasītās izmaksas;
11.2. Pretendentu finanšu piedāvājumos visas prasītās izmaksas ir iekļautas.
12. Komisija izvēlējās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:
Nr.p.k.

1.

Vērtēšanas kritērijs

Kritēriju
skaitliskā
vērtējuma
diapazons
1 apdrošināšanas polises 1-60
cena
A = Azem / Apied x 60





2.

Kopējā
summa

Apzīmējums

Compensa

BTA

A

48,32

60

B

3,67

5

A –
vērtējamā
piedāvājuma
iegūtais
punktu
skaits;
Azem – viszemākā
piedāvātā cena;
Apied – vērtējamā
piedāvājuma cena;
apdrošinājuma 1-5

B= Bpied / Bmax x 5
 B – vērtējamā
piedāvājuma
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3.

iegūtais
punktu
skaits;
Bmax–
lielākā
piedāvātā
apdrošinājuma
summa;
Bpied – vērtējamā
piedāvājuma
apdrošinājuma
summa.

Maksas
ambulatoro 1-10
pakalpojumu limits

C

7,34

10

D

3,67

5

E

3,14

5

F

9,17

10

C= Cpied / Cmax x 10
 C – vērtējamā
piedāvājuma
iegūtais
punktu
skaits;
 Cmax–
augstākais
piedāvātais limits,
 Cpied – vērtējamā
piedāvājuma limits
4.

Maksas
stacionāro 1-5
pakalpojumu limits
D= Dpied / Dmax x 5
 D – vērtējamā
piedāvājuma
iegūtais
punktu
skaits;
 Dmax–
augstākais
piedāvātais limits,
 Dpied – vērtējamā
piedāvājuma limits

5.

Programmas ambulatorā 1-5
rehabilitācija limits
E= Epied / Emax x 5
 E – vērtējamā
piedāvājuma
iegūtais
punktu
skaits;
 Emax–
augstākais
piedāvātais limits,
 Epied – vērtējamā
piedāvājuma limits

6.

Maksas
stacionāro 1-10
pakalpojumu limits par 1
ārstēšanās gadījumu
F= Fpied / Fmax x 10
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7.

F – vērtējamā
piedāvājuma
iegūtais
punktu
skaits;
Fmax–
augstākais
piedāvātais limits,
Fpied – vērtējamā
piedāvājuma limits

Radinieku apdrošināšanas 1-5
koeficients

G

5

3,84

80,31

98,84

G= Gmin / Gpied x 5
 G – vērtējamā
piedāvājuma
iegūtais
punktu
skaits;
 Gmin–
zemākais
piedāvātais
koeficients;
 Gpied – vērtējamā
piedāvājuma
koeficients.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100

13. Komisija pārbaudīja pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības - AAS “BTA Baltic Insurance
Company”, atbilstoši PIL 42. pantā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem un konstatēja, ka saskaņā ar Valsts
ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto
informāciju bija konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā – 18.05.2017. un
dienā, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – 19.05.2017., bija konstatēts
nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
14. Komisija nolēma nosūtīt Pretendentam AAS “BTA Baltic Insurance Company” informāciju par esošo nodokļu
parādu, nosakot 10 dienas pēc informācijas saņemšanas iesniegt apliecinājumu par to, ka Pretendentam
piedāvājuma iesniegšanas pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu,
nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.
15. 22.05.20187. iepirkumu komisijas sēdē konstatēts, ka komisija ir saņēmusi no Pretendenta AAS “BTA Baltic
Insurance Company” apliecinājumu par to, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas pēdējā dienā un dienā,
kad pieņemts lēmums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
16. Komisija balsojot 5 – par, 0 – nav, 0 – atturas, pieņēma lēmumu:
16.1. Noraidīt pretendenta AAS “InterRisk Vienna Insurance Group” piedāvājumu kā neatbilstošu iepirkuma
Nolikuma 2.pielikuma – “Tehniskā specifikācija” prasībām;
16.2. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības pretendentam AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr.
40103840140. Vienas apdrošināšanas polises cena EUR 422,00 (četri simti divdesmit divi euro, 00 centi).
Plānotais apdrošināmo personu skaits - ne vairāk kā 250.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

A. Mediņa – Ziedone
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