IZRAKSTS
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
iepirkumu komisijas
ZIŅOJUMS
par iepirkuma VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbinieku veselības apdrošināšanu
Rīgā, 2018. gada 1. februārī
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC), Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005
2. Iepirkuma identifikācijas numurs
RPNC/2017/07
3. Iepirkuma procedūras veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu
sistēmas priekšmets
Atklāts konkurss.
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar atklāta
konkursa nolikuma 1.pielikumu.
4. Datums, kad paziņojums par līgumu vai iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā
2018. gada 2. janvāris
5.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
“VSIA “Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas
centrs”
darbinieku
08.12.2017.
rīkojums
Nr.01Iepirkuma
veselības apdrošināšana”
Rīkojums: 05/184 par iepirkuma komisijas
priekšmets:
(iepirkuma identifikācijas Nr.
izveidošanu
RPNC/2017/07)
Komisijas sastāvs
Vārds, Uzvārds, statuss
Piedalās
Evija Puķe
komisijas priekšsēdētāja

VSIA „Rīgas
psihiatrijas un
narkoloģijas
centrs”

Valda Šarkovska,
komisijas priekšsēdētājas
vietniece
Elita Meļķe,
komisijas locekle
Sandra Igenberga,
komisijas locekle
Vita Reidemane,
komisijas locekle
Dace Baltiņa,
komisijas sekretāre

6.

Piedalās

Amats
Attīstības
un
iepirkuma
nodrošinājuma
departamenta
vadītāja

Piedalās

Personāla vadības un dokumentu
pārvaldības departamenta vadītāja

Piedalās

17. nodaļas vecākā medicīnas māsa

Piedalās

Psihiatriskās palīdzības dienesta
galvenā medicīnas māsa

Piedalās

5. nodaļas vecākā māsa

Piedalās

Attīstības
un
nodrošinājuma
projekta vadītāja

iepirkumu
departamenta

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti:
6.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas
parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā
pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā
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informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 2. pielikumā), un pretendents
uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 4. pielikumā pievienoto līgumu
piedāvātajā redakcijā.
6.2. pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls
vai notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši
pilnvarotas personas apliecināta kopija;
6.3. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma
iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka
veicamo darba daļu līguma izpildē.
6.4. Tehniskais (7. pielikums) un finanšu piedāvājums (8. pielikums), ievērojot nolikuma 1.
pielikuma prasības.
6.5. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.
6.6. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases
prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. panta (1) daļu. ESPD veidlapu
paraugu forma pieejama:
•
•

Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka
standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam;
Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv.

6.7. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (5. pielikums).
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā,
ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Konkursa Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tas piedāvājums, kas iegūs augstāko kopējo
punktu skaitu saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas kritēriji un to piešķiršanas kārtība:
Nr.
p.k.
1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

Tehniskā
Maksimālais
piedāvājuma
punktu
Punktu piešķiršanas metodika
vērtēšanas kritēriji
skaits
2
3
4
Pamata programmu
Tiek vērtēta Pretendentu finanšu piedāvājumā
vidējā prēmija, tajā
46
norādītā vidējā prēmija katrā no Pamata
skaitā:
programmām. Viszemākā piedāvā vidējā prēmija
kritērijos 1.1.-1.3. tiek vērtēta ar attiecīgā kritērijā
norādīto maksimālo punktu skaitu. Pārējo
Pamata programma I
20
piedāvājumu izdevīguma punkti tiks aprēķināti,
izmantojot proporcijas principu zemākajai vidējai
prēmijai pret piedāvājumu ar vērtējamo vidējo
Pamata programma II
20
prēmiju.
Vidējās prēmijas aprēķina formula katrai Pamata
programmai ir norādīta Finanšu piedāvājuma
veidnē. Pasūtītājs norāda, ka, veicot vidējās prēmijas
Pamata programma III
6
aprēķinu, netiek ņemtas vērā norādītās prēmijas
apdrošināmo darbinieku grupā 1-10 personas.
Tiek vērtēta Pretendentu finanšu piedāvājumā
Papildu programmu
norādītā vidējā prēmija par papildu programmām.
5
vidējā prēmija
Viszemākā piedāvā vidējā prēmija ar maksimālo
punktu skaitu šajā kritērijā. Pārējo piedāvājumu
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izdevīguma punkti tiks aprēķināti, izmantojot
proporcijas principu zemākajai vidējai prēmijai pret
piedāvājumu ar vērtējamo vidējo prēmiju.
Vidējās prēmijas aprēķina formula ir norādīta
Finanšu piedāvājuma veidnē.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

Pamata programmu
apdrošinājuma
summu
/
limitu
palielinājums,
tajā
skaitā:
Ambulatoro
maksas
pakalpojumi
Programmā I
Ambulatoro
maksas
pakalpojumi
Programmā II
Ambulatoro
maksas
pakalpojumi
Programmā III
Limits
par
stacionēšanās
gadījumu Programmā I
Limits
par
stacionēšanās
gadījumu Programmā
II
Limits
par
stacionēšanās
gadījumu Programmā
III
Diagnostisko
izmeklējumu
limits
Programmai I
Pamata programmu
izņēmumu saraksts

10

1

1

1

2

2

1

Tiek vērtēts apdrošinājuma summu /limita
palielinājums 3.1. - 3.6. kritērijos nosauktajam
pakalpojumam. Maksimālais punktu skaits katrā
vērtējamā kritērijā tiek piešķirts piedāvājumam ar
lielāko
apdrošinājuma
summas/limita
paaugstinājumu. Ja tiks iesniegti vairāki piedāvājumi,
kuros būs iekļauts paaugstināts limits, nekā noteikts
minimālajās prasībās, tad pārējiem piedāvājumiem
piešķiramie punkti tiks aprēķināti, izmantojot
proporcijas principu vērtējamam apdrošinājuma
summas /limita palielinājumam virs minimālajās
prasībās noteiktā apmēra pret piedāvājumu ar lielāko
apdrošinājuma
summas/limita
palielinājumu.
Piedāvājumi, kuros nebūs iekļauts paaugstināta
apdrošinājuma summa/ limits (t.i., tiek izpildītas tikai
minimālās prasības) saņem 0 punktus.
Lielākā apdrošinājuma summa/ limits no kuras tiek
aprēķināti 3.1.-3.6. kritērijā nosauktie apdrošinājuma
summu/limiti palielinājumi ir 4 000.00. EUR.
Pretendents ir tiesīgs piedāvāt arī apdrošinājuma
summas/limitus, kas ir augstāki par 4 000.00 EUR,
taču tas netiks vērtēts.

2

6
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Tiek vērtēts tehniskās specifikācijas prasībām
atbilstošs Pretendenta piedāvājums ar šaurāku
neapmaksājamo pakalpojumu sarakstu pamata
programmās, salīdzinot ar pārējiem Pretendentiem
attiecībā uz ambulatorajiem un stacionārajiem
pakalpojumiem. Maksimālais punktu skaits tiek
piešķirts piedāvājumam ar plašāko apdrošināšanas
segumu un mazākajiem ierobežojumiem attiecībā uz
apdrošināšanas pamata programmu segumos
iekļautajiem pakalpojumiem, kuri netiek apmaksāti.
Katram nākamajam piedāvājumam ar ierobežojošāku
apdrošināšanas segumu piešķirtais punktu skaits tiek
samazināts par 1 punktu, ja apdrošināšanas segumā
iekļauto pakalpojumu klāsts ir pietiekami plašs un
ierobežojumi, salīdzinot ar nākamā labākā
Pretendenta piedāvājumu, maznozīmīgi vai par 2
punktiem, ja piedāvājumā norādītais pakalpojumu
klāsts ir ievērojami šaurāks un izņēmumu saraksts
ievērojami lielāks, salīdzinot ar nākamā labākā
Pretendenta piedāvājumu. Vienlīdzīgu piedāvājumu
gadījumā vairāku pretendentu piedāvājumiem var tikt
piešķirts vienāds punktu skaits. Mazākais iespējamais
punktu skaits ir 1.
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5.

Pamata programmu
segumā
iekļautie
papildu pakalpojumi
(bez
papildus
piemaksas), kas nav
obligāti minimālajās
prasībās, tajā skaitā:

9

3

Pretendenta piedāvājumam, kur visās trijās
apdrošināšanas Pamata programmās tiks iekļauts šajā
vērtēšanas kritērijā noteiktām minimālajām prasībām
atbilstošs
maksas
stacionārās
rehabilitācijas
pakalpojums, tiek piešķirti 3 papildu punkti (t.i.,
katrai Pamata programmai par 1 punktam). Ja maksas
stacionārās rehabilitācijas pakalpojumu būs iekļauts
vairākos piedāvājumos, bet atšķirsies piedāvātie
limiti, tad pārējiem piedāvājumiem piešķiramie
punkti tiks aprēķināti, izmantojot proporcijas principu
vērtējamam limitam pret piedāvājumu ar piedāvāto
limitu.
Ja maksas stacionārās rehabilitācijas pakalpojumi
apdrošināšanas segumā tiks iekļauti ar mazāku
limitu, daļēju apmaksu (mazāk par 100%) vai tiks
noteikti saslimšanu diagnožu ierobežojumi, tad par
šādu segumu papildu punkti netiek piešķirti vispār.

3

Pretendenta piedāvājumam, kur visās trijās
apdrošināšanas Pamata programmās tiks iekļauts šajā
vērtēšanas kritērijā noteiktām minimālajām prasībām
atbilstošs papildu ārstu konsultāciju segums, tiek
piešķirti 3 papildu punkti (t.i., katrai Pamata
programmai par 1 punktam).
Ja piedāvājumā visās trijās apdrošināšanas Pamata
programmās tiks ieļauta daļa (bet ne mazāk kā 4) no
šajā kritērijā nosauktajām konsultācijām, tad
attiecīgajam piedāvājumam tiek piešķirti 1.5 punkti
(t.i., katrai Pamata programmai par 0.5 punktiem).
Ja nosauktās ārstu konsultācijas apdrošināšanas
segumā tiks iekļautas piemērojot citus ierobežojumus
(piemēram, reižu skaitam, vai tiks paredzēts, ka tiek
apmaksāta tikai viena veida konsultācija), tad par
šādu segumu papildu punkti netiek piešķirti vispār.

5.1.

Maksas
stacionārā
rehabilitācija,
bez
diagnožu
ierobežojumu,
pēc
smagām saslimšanām,
traumām
vai
operācijām
100%
apmērā ne mazāk kā
EUR 200.00

5.2.

Papildu
ārstu
konsultāciju segums
maksas
ambulatoro
pakalpojumu
limita
ietvaros, bez skaita un
citiem ierožojumiem,
atbilstoši
katras
programmas
nosacījumiem
algologs,
dietologs,
flebologs,
ergoterapeits,
internists, imunologs,
logopēds, manuālais
terapeits, osteoporozes
speciālists, podologs,
sporta
ārsts,
vertebrologs.

5.3

Papildu
maksas
operāciju segums Vēnu lāzeroperācijas,
vēnu operācijas pēc
Varady metodes
kataraktas, glaukomas
operācija,
endoprotezēšana.

2

5.4.

Papildu diagnostisko
izmeklējumu segums
Dermaskopija,
dermatoskopija,
podiatrija,
podometrija,

1
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Pretendenta piedāvājumam, kur visās trijās
apdrošināšanas Pamata programmās tiks iekļautas
šajā vērtēšanas kritērijā nosauktās operācijas, tiek
piešķirti 2 punkti. Ja visas nosauktās operācijas tiks
iekļautas tikai Programmas II un Programmas III
segumā vai visu trīs apdrošināšanas Pamata
programmu segumā ir iekļauti vismaz trīs no
nosauktajiem operāciju veidiem, tad attiecīgajam
piedāvājumam tiek piešķirti 0.5 punkti.
Pretendenta piedāvājumam, kur visās trijās
apdrošināšanas Pamata programmās tiks iekļauti šajā
vērtēšanas
kritērijā
nosauktie
diagnostiskie
izmeklējumi, tiek piešķirts 1 punkts. Ja visi nosauktie
diagnostiskie izmeklējumi tiek iekļauti tikai
Programmas II un Programmas III segumā vai visu
ID
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videosigmoskopija.

6.

Pamata programmu
segumā
iekļauto
maksas ambulatoro
pakalpojumu
apmaksas
apmērs
līguma un nelīguma
iestādēs, tajā skaitā:

18

6.1.

Ārstu
konsultācijas
līguma
iestādēs
Programma I

1.5

6.2.

Ārstu
konsultācijas
nelīguma
iestādēs
Programma I

1.5

6.3.

Ārstu
konsultācijas
līguma
iestādēs
Programma II

1.5

6.4.

Ārstu
konsultācijas
nelīguma
iestādēs
Programma II

1.5
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trīs apdrošināšanas Pamata programmu segumā ir
iekļauti vismaz trīs no nosauktajiem izmeklējumiem,
tad attiecīgajam piedāvājumam tiek piešķirti 0.5
punkti.
Ja
nosauktie
diagnostiskie
izmeklējumi
apdrošināšanas segumā tiks iekļauti piemērojot citus
ierobežojumus (piemēram, reižu, vai tiks paredzēts,
ka tiek apmaksāta tikai viena veida izmeklējums), tad
par šādu segumu papildu punkti netiek piešķirti
vispār.
Tiek vērtēti Pretendenta piedāvātie atlīdzību limiti
(vai vidējie atlīdzību limiti) 6.1.- 6.11. kritērijos
norādītajai pakalpojumu grupai. Ja tiek vērtēti vidējie
atlīdzību limiti, tad tie tiek aprēķināti, cenrādī
norādīto kopējo atlīdzību summu katrā no
pakalpojumu grupām dalot ar norādīto vienību skaitu
attiecīgajā pakalpojumu grupā. Piedāvājumam ar
visaugstāko atlīdzību vai vidējo atlīdzību limitu katrā
no pakalpojumu grupām, tiek piešķirts lielākais
punktu skaits. Pārējo piedāvājumi izdevīguma punkti
tiek aprēķināti, izmantojot proporcijas principu,
attiecīgajam vērtējamam atlīdzību limitam pret
augstāko piedāvāto atlīdzību limitu.
Cenrāžu vērtēšanā netiks ņemti vērā „mākslīgi”
palielināti limiti. Tas ir, ja Pasūtītājs pārliecināsies,
ka kāda pakalpojuma norādītais apmaksas limits ir
ievērojami augstāks nekā tā reālā cena veselības
aprūpes tirgū (piemēram, „ARS”, „VC4” u.c.
ārstniecības iestādes), tad tas tiks pielīdzināts
nākamajam
zemākajam,
cita
pretendenta
piedāvātajam limitam.
Tiek vērtēti tikai tie piedāvājumi, kuros atlīdzību
limiti par ārstu konsultācijām ir piedāvāti lielāki,
nekā to paredz tehniskās specifikācijas minimālās
prasībās (t.i. par minimālo prasību izpildi šajā
kritērijā punkti netiek piešķirti). Ja jāveic vidējā
atlīdzību limita aprēķins, tad tas tiek aprēķināts no
sekojošām 5 pozīcijām – pirmreizējas un atkārtotas
maksas ārstu speciālistu, t.sk. ģimenes ārsta un
terapeita konsultācijas, pirmreizējas un atkārtotas
profesoru un docentu konsultācijas, kā arī
ārstniecības personu mājas vizītes.
Gadījumā, ja kāds no pretendentiem nodrošinās visu
ārstu konsultāciju apmaksu 100% apmērā, tad lai
veiktu punktu sadalījumu attiecībā pret pārējiem
piedāvājumiem, konkrētais piedāvājums tiks
pielīdzināts nākamajam augstākajam piedāvātajam
vidējam atlīdzību limitam, papildus pieskaitot
aprēķinātajām vidējam ārstu konsultāciju limitam
10.00 EUR.
Pasūtītājs arī norāda, ka maksimālais vidējais ārstu
konsultāciju limits, kas tiks vērtēts, un nodrošina
maksimālo vērtēšanas punktu saņemšanu, jo tiek
pielīdzināts 100% apmaksai ir 45.00 EUR. Katrā
vērtējamā pozīcijā atsevišķi maksimālie limiti, kas
tiek vērtēti it sekojoši:
ID
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6.5.

6.6.

6.7.

Ārstnieciskās
manipulācijas līguma
iestādēs Programma I
Ārstnieciskās
manipulācijas
nelīguma iestādēs
Programma I
Ārstnieciskās
manipulācijas līguma
iestādēs Programma II

2

2

1

6.8.

Ārstnieciskās
manipulācijas
nelīguma iestādēs
Programma II

1

6.9.

Diagnostiskie
izmeklējumi līguma
iestādēs Programma II

2

6.10.

Diagnostiskie
izmeklējumi nelīguma
iestādēs Programma II

2

6.11.

Diagnostiskie
izmeklējumi nelīguma
iestādēs Programma
III

2

7.

Ambulatorās
un
stacionārās
līguma
iestādes

5
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- speciālistu konsultācijas (t.sk. maksas ģimenes
ārsts un terapeits) un ārstniecības personu mājas
vizītes 45.00 EUR par 1 reizi;
- profesoru un docentu konsultācijas 60.00 EUR par
1
reizi.
Gadījumā,
ja
piedāvājumā
atkārtotas
konsultācijas/vizītes limits būs piedāvāts lielāks nekā
pirmreizējas konsultācijas/vizītes limits, tad veicot
vērtēšanu tas tiks pielīdzināts piedāvājumā
norādītajam
pirmreizējas
konsultācijas/vizītes
limitam.
Tiek vērtēti tikai tie piedāvājumi, kuros atlīdzību
limiti par ārstnieciskajām manipulācijām ir piedāvāti
lielāki, nekā to paredz tehniskās specifikācijas
minimālās prasībās (t.i. par minimālo prasību izpildi
šajā kritērijā punkti netiek piešķirti). Gadījumā, ja
kāds
no
Pretendentiem
nodrošina
visu
apdrošināšanas segumā iekļauto manipulāciju un
procedūru apmaksu 100% apmērā, tad lai veiktu
punktu sadalījumu attiecībā pret pārējiem
piedāvājumiem, konkrētais piedāvājums tiek
pielīdzināts nākamajam augstākajam piedāvātajam
vidējam atlīdzību limitam, papildus pieskaitot 30%.
Gadījumā ja kādā no piedāvājumiem 100% apmērā
tiks nodrošināta tikai atsevišķu apdrošināšanas
segumā iekļauto manipulāciju un procedūru
apmaksa, tad lai veiktu aprēķinus šīs manipulācijas
un procedūras tiks pielīdzinātas nākamajam
augstākajam
cita
pretendenta
piedāvātajam
izmeklējuma limitam.
Gadījumā, ja kāds no Pretendentiem nodrošina visu
apdrošināšanas segumā iekļauto diagnostisko
izmeklējumu apmaksu 100% apmērā, tad lai veiktu
punktu sadalījumu attiecībā pret pārējiem
piedāvājumiem, konkrētais piedāvājums tiek
pielīdzināts nākamajam augstākajam piedāvātajam
vidējam atlīdzību limitam, papildus pieskaitot
aprēķinātajam vidējam diagnostisko izmeklējumu
limitam 35%.
Bet gadījumā ja kādā no piedāvājumiem 100%
apmērā
tiks
nodrošināta
tikai
atsevišķu
apdrošināšanas segumā iekļauto izmeklējumu
apmaksa, tad, lai veiktu aprēķinus, šie izmeklējumi
tiks pielīdzināti nākamajam augstākajam cita
pretendenta piedāvātajam izmeklējuma limitam.
Pretendenta piedāvājumam, kurā būs iekļauts
vislielākais līguma iestāžu skaits, tiek piešķirts
maksimālais punktu skaits šajā kritērijā. Pārējo
piedāvājumu līguma iestāžu skaita izdevīguma punkti
tiks aprēķināti, izmantojot proporcijas principu
vērtējamam līguma iestāžu skaitam pret piedāvājumu
ar lielāko līguma iestāžu skaitu.
Pasūtītājs norāda, ka par ambulatorajām un
stacionārajām līguma iestādēm šī iepirkuma ietvaros
netiek uzskatītas ārstniecības iestādes, kurās ar
piedāvātām apdrošināšanas programmām, atbilstoši
tehniskās specifikācijas prasībām, uzrādot Karti,
ID
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8.

Ģimenes
locekļu
apdrošināšanas
prēmijas koeficients

1

iespējams norēķināties tikai par pacientu iemaksas
pakalpojumiem no attiecīgās iestādes kopējā
piedāvātā pakalpojumu klāsta, kā arī citas
ārstniecības iestādes (tajā skaitā arī optikas
iestādes), kurās, uzrādot Karti, bezskaidras naudas
norēķinu veidā tiek nodrošināti tikai atsevišķi,
specializēti maksas ambulatorie pakalpojumi no
iestādes kopējā piedāvāto pakalpojumu klāsta
(piemēram, viena/dažu speciālista/u konsultācija/as
vai izmeklējums/i, manipulācija/as vai tml. no
iestādes kopējā pakalpojumu klāsta) .
Tiek vērtēts piedāvātais prēmijas koeficients attiecībā
uz radinieku apdrošināšanu. Maksimālais punktu
skaits 1 tiek piešķirts piedāvājumam ar radinieku
apdrošināšanas mazāko prēmijas sadārdzinājumu. Ja
tiks iesniegti vairāki piedāvājumi, kuros iekļauts
mazāks sadārdzinājuma koeficients, nekā to pieļauj
tehniskās specifikācijas minimālās prasības, tad
pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiks
aprēķināti,
izmantojot
proporcijas
principu
mazākajam prēmijas sadārdzinājuma koeficientam
pret lielāko piedāvāto. Piedāvājumi, kuros būs
iekļauts prēmijas sadārdzinājuma koeficients 1.25 (t.i.
tiek izpildītas tikai minimālās prasības) saņem 0
(nulle) punktus.

8. Piedāvājumu / pieteikumu iesniegšanas termiņš
2018. gada 23. janvāris
9.

To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas
Nr.p
.k.

Pretendents

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums, laiks

Piedāvātā vidējā prēmija
(EUR) vienam darbiniekam

1

AAS
“BALTA”,
reģ.
Nr.40003049409,
adrese:
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039

23.01.2018.,
pulksten
8.40

Programma I – 199,00
Programma II – 365,00
Programma III – 418,00

2

AAS “BTA Baltic Insurance
Company”,
reģ.
Nr.40103840140, adrese: Sporta
iela 11, Rīga, LV-1013

23.01.2018.,
pulksten
8.45

Programma I – 204,00
Programma II – 345,67
Programma III – 413,33

10. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks;
Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005
2018. gada 23. janvāris, plkst. 9.00
11. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma
līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma
izvēlei, ja, kā piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
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Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums

Novērtēšanas kritēriji
Pamata programmu vidējā prēmija, tajā skaitā:
Pamata programma I
Pamata programma II
Pamata programma III
Papildu programmu vidējā prēmija
Pamata programmu apdrošinājuma summu /
limitu palielinājums, tajā skaitā:
Ambulatoro maksas pakalpojumi Programmā I
Ambulatoro maksas pakalpojumi Programmā II
Ambulatoro maksas pakalpojumi Programmā III
Limits par stacionēšanās gadījumu Programmā I
Limits par stacionēšanās gadījumu Programmā II
Limits par stacionēšanās gadījumu Programmā III
Diagnostisko izmeklējumu limits Programmai I
Pamata programmu izņēmumu saraksts
Pamata programmu segumā iekļautie papildu
pakalpojumi (bez papildus piemaksas), kas nav
obligāti minimālajās prasībās, tajā skaitā:
Maksas stacionārā rehabilitācija, bez diagnožu
ierobežojumu, pēc smagām saslimšanām,
traumām vai operācijām 100% apmērā ne
mazāk kā EUR 200.00
Papildu ārstu konsultāciju segums maksas
ambulatoro pakalpojumu limita ietvaros, bez
skaita un citiem ierobežojumiem, atbilstoši
katras programmas nosacījumiem - algologs,
dietologs, flebologs, ergoterapeits, internists,
imunologs, logopēds, manuālais terapeits,
osteoporozes speciālists, podologs, sporta ārsts,
vertebrologs.
Papildu maksas operāciju segums - Vēnu
lāzeroperācijas, vēnu operācijas pēc Varady
metodes, kataraktas, glaukomas operācija,
endoprotezēšana.
Papildu diagnostisko izmeklējumu segums Dermaskopija, dermatoskopija, podiatrija,
podometrija, videosigmoskopija.
Pamata programmu segumā iekļauto maksas
ambulatoro pakalpojumu apmaksas apmērs
līguma un nelīguma iestādēs, tajā skaitā:
Ārstu konsultācijas līguma iestādēs Programma I
Ārstu konsultācijas nelīguma iestādēs Programma I
Ārstu konsultācijas līguma iestādēs Programma II
Ārstu konsultācijas nelīguma iestādēs Programma II
Ārstnieciskās manipulācijas līguma iestādēs
Programma I
Ārstnieciskās manipulācijas nelīguma iestādēs
Programma I
Ārstnieciskās manipulācijas līguma iestādēs
Programma II
Ārstnieciskās manipulācijas nelīguma iestādēs
Programma II
Diagnostiskie izmeklējumi līguma iestādēs
Programma II
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46
20
20
6
5

AAS “BTA
Baltic Insurance
Company”
iegūtais punktu
skaits
45,51
19,51
20,00
6,00
5,00

10

10,00

3,00

1
1
1
2
2
1
2
6

1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
5,00

0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
6,00

9

0,00

5,50

3

0,00

3,00

3

0,00

1,50

2

0,00

0,50

1

0,00

0,50

18

9,34

15,27

1,5
1,5
1,5
1,5

1,50
1,50
1,50
1,50

1,31
1,31
1,36
1,36

2

0,00

2,00

2

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

2

0,67

2,00

Maksimālais
punktu
skaits
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AAS “BALTA”
Iegūtais punktu
skaits
44,87
20,00
18,94
5,93
3,37

Diagnostiskie izmeklējumi nelīguma iestādēs
Programma II
Diagnostiskie izmeklējumi nelīguma iestādēs
Programma III
Ambulatorās un stacionārās līguma iestādes
Ģimenes locekļu apdrošināšanas prēmijas
koeficients
KOPĀ

2

0,67

2,00

2

2,00

1,93

5

5,00

4,80

1

0,00

0,00

100

79,85

82,81

Izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam.

..[..]

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja ierosina uzsākt piedāvājumu
vērtēšanu atbilstoši nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā pretendentu
iesniegto papildu informāciju.
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj, ka
piedāvājumi, kas atbilst nolikumā izvirzītājam prasībām, un
atbilstoši izvēles kritērijam ir saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi
ir:
Iepirkuma
komisijas
priekšsēdētāja/
iepirkuma
komisija

Kopvērtējumā
iegūto punktu
skaits*

Pretendents

AAS “BALTA”, reģ. Nr.40003049409,
82,81
adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039
AAS “BTA Baltic Insurance Company”,
reģ. Nr.40103840140, adrese: Sporta iela 11,
79,85
Rīga, LV-1013
*Detalizēta izvērtējuma informācija norādīta 2.pielikumā
Turpināt izvērtēt, konstatējot, vai uz pretendentiem nav attiecināmi
PIL minētie izslēgšanas nosacījumi.
Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību deleģēšanu.

..[..]

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ierosina iepirkuma komisijai lemt
jautājumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Iepirkuma
komisijas
priekšsēdētāja/
iepirkuma
komisija

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj piešķirt
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:
-

AAS “BALTA”, reģ. Nr.40003049409 par darbinieku veselības
apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar
nolikumā izvirzītajām prasībām par prēmijas apmēriem:

Programma

Kopējā
apdrošināša-
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Prēmija (EUR) vienam darbiniekam
apdrošināšanas periodā
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11-50 apdrošinātie
darbinieki

51-160 apdrošinātie
darbinieki

161 un vairāk
apdrošinātie darbinieki

Programma
I
Programma
II
Programma
III

1-10 apdrošinātie
darbinieki

nas summa
(EUR)
vienam
darbiniekam
apdrošināšanas periodā

4 000,00

358,20

199,00

199,00

199,00

199,00

4 000,00

657,00

365,00

365,00

365,00

365,00

4 000,00

752,40

418,00

418,00

418,00

418,00

Vidējā
prēmija
(EUR)

Faktiskais līguma finansējuma izpildes apjoms (EUR) tiks noteikts
iepirkuma līguma izpildes laikā, kad tiks apzināts reālais
apdrošināto darbinieku skaits.
12. To personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un
uzaicinātas iesniegt piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums
13. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais
piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska būvdarbu un pakalpojumu līguma
gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka,
kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.
14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem
15. Ja piemēro atklātu konkursu un nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām
pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents – 28.02.2017. MK noteikumu Nr.107
19.punktā minētais pamatojums
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru
Iepirkuma procedūra nav pārtraukta
17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti
lētu
Tādu noraidīto piedāvājumu nav

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
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