
 

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV – 1073, Reģ. Nr. 40003356530 
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NORAKSTS 

organizētā iepirkuma 
 

„Apdrošināšanas brokera pakalpojumi veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas iepirkumā” 
(ID. Nr. VAS „LAU” 2016/50) 

 

Ziņojums  
(Komisijas sēdes Protokols Nr.2) 

 

Rīgā, 2016.gada 7.jūnijā 
 

 Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2016.gada 

14.aprīļa rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2016-81, sēdē piedalās 

iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija), kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu: 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  Anastasija Udalova, Iepirkumu daļas vadītāja; 

 

Komisijas locekļi: Kristaps Juškevics, Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists; 

Evija Rikveile, Iepirkumu daļas juriste; 

Ilona Kļimoviča, Administratīvi juridiskā departamenta 

Personāla daļas vadītāja; 

Komisijas sekretārs:  Kristaps Juškevics, Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists. 

 

Dienas kārtībā: 

1. Vispārīgie jautājumi; 

2.  Piedāvājumu vērtēšana; 

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

2.2. Pretendentu atlase; 

2.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

 2.4. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

2.5. Piedāvājumu vērtēšana;  

3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana. 

 

1. Vispārīga informācija par iepirkumu: 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU” 2016/50; 

 Pasūtītāja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”; 

 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 06.05.2016.; 

 Līguma priekšmeta apraksts: „Apdrošināšanas brokera pakalpojumi veselības un 

nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumā”; 

 Līgumi par iepirkumu tiks slēgti atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.
2 

pantā 

noteiktajai kārtībai; 

 Piedāvājuma izvēles kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums; 

 Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rīgā, Krustpils ielā 

4, 1.stāvā; 

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 19.maija plkst.10:00. 
 

2. Piedāvājumu vērtēšana: 

Ziņo Komisijas priekšsēdētāja A.Udalova: līdz 2016.gada 19.maija plkst. 10:00, ņemot 

vērā iepirkuma „Apdrošināšanas brokera pakalpojumi veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas iepirkumā” piedāvājumu reģistru, tika iesniegti 3 (trīs) Pretendentu  piedāvājumi.  
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Piedāvājumi iesniegti šādā secībā: 
 

Nr.p.k. Pretendents Iesniegšanas datums/laiks 

1.  SIA „Colemont FKB Latvia” 19.05.2016. plkst. 09:40 

2.  SIA „BALTO LINK” 19.05.2016. plkst. 09:42 

3.  
SIA „APDROŠINĀŠANAS UN 

FINANSU BROKERS” 
19.05.2016. plkst. 09:45 

Tiek piedāvāts uzsākt iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Iepirkuma dokumentos 

izvirzītajām prasībām un kritērijiem, pa posmiem. 

Komisijas locekļi: ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem 

lēmumu uzsākt vērtēšanu pa posmiem. 
 

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi. Iepirkuma 

Komisija pārbauda vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.  

Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem 

lēmumu, ka, izvērtējot piedāvājumus, tika konstatēts, ka visu Pretendentu piedāvājumi atbilst 

Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likumu un Nolikuma prasībām, turpina Pretendentu vērtēšanu. 
 

2.2. Pretendentu atlase: 

Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu atlases pārbaudi. Iepirkuma komisija pēc 

iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem pārbauda Pretendentu kvalifikācijas atbilstību 

Nolikuma prasībām. 

Pretendentu atlases laikā Komisija uz Pretendentiem pārbauda Publisko iepirkuma likuma 

8.² panta piektās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto apstākļu esību uz 2016.gada 6.maiju. Veicot 

pārbaudi, Komisija nekonstatē Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā norādīto 

izslēgšanas gadījumu esību. 

SIA „BALTO LINK”, nav izpildīta Nolikuma 4.2.4. un 5.2.5.apakšpunkta prasības, 

minētajā Pretendenta piedāvājumā nav pievienotas vismaz 5 (piecas) pozitīvas pasūtītāju 

atsauksmes no pasūtītājiem, kas minēti Pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem 

veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas starpniecības (brokeru) pakalpojumiem, t.i., 

Pretendenta piedāvājumā ir pievienotas 4 (četras) pasūtītāju atsauksmes no pasūtītājiem, kas minēti 

Pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas starpniecības (brokeru) pakalpojumiem. 

Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem 

lēmumu, ka Pretendenta SIA „BALTO LINK” piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām atlases 

(kvalifikācijas) prasībām (nav izpildīta Nolikuma 4.2.4. un 5.2.5.apakšpunkta prasības). Tādejādi 

iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem 

nosacījumiem, neturpina vērtēt SIA „BALTO LINK”  piedāvājumu. 

SIA „Colemont FKB Latvia” informācijā par Pretendenta sniegtajiem veselības un 

nelaimes gadījumu apdrošināšanas starpniecības (brokeru) pakalpojumiem ir norādīta nepatiesa 

informāciju par pasūtītāja SIA „LatRosTrans” apdrošināto personu skaitu. Lai arī Pretendents 

informācijā par pretendenta sniegtajiem veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas 

starpniecības (brokeru) pakalpojumiem ir norādījis, ka SIA „LatRosTrans” apdrošināto personu 

skaits ir 1000 (viens tūkstotis) personu, Pretendenta pievienotajā SIA „LatRosTrans” atsauksmē 

apdrošināto personu skaits nav minēts. Ievērojot minēto, Komisija, pārbaudot SIA „LatRosTrans” 

atsauksmi (t.sk. Pretendenta norādīto informāciju par SIA „LatRosTrans” apdrošināto personu 

skaitu), sazinājās ar SIA „LatRosTrans” kontaktpersonu un savā rīcībā ieguva informāciju, ka 

Pretendents informācijā par pretendenta sniegtajiem veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas starpniecības (brokeru) pakalpojumiem par SIA „LatRosTrans” apdrošināto 



 

3 

 

personu skaitu ir norādījis nepatiesu informāciju. Līdz ar to Komisija konstatē, ka Pretendents 

saskaņā ar Nolikuma 6.4.3.2.apakšpunktu iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai, kā arī nav izpildījis Nolikuma 4.2.4. un 5.2.5.apakšpunkta prasības, t.i., SIA 

„LatRosTrans” apdrošināto personu skaits ir mazāks kā 1000 (viens tūkstotis) darbinieku, tādējādi 

Pretendenta informācijā par Pretendenta sniegtajiem veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas starpniecības (brokeru) pakalpojumiem atbilst četri no pieciem Pretendenta 

norādītajiem pakalpojumu saņēmējiem, kur katram pakalpojuma saņēmējam apdrošināto personu 

skaits ir ne mazāk kā 1000 (viens tūkstotis) darbinieku. 

Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem 

lēmumu, ka Pretendenta SIA „Colemont FKB Latvia” piedāvājums neatbilst Nolikumā 

izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. Saskaņā ar Nolikuma 6.4.3.2.apakšpunktu, SIA 

„Colemont FKB Latvia” iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, kā arī 

nav izpildījis Nolikuma 4.2.4. un 5.2.5.apakšpunkta prasības. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz 

Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, neturpina vērtēt SIA 

„Colemont FKB Latvia”  piedāvājumu. 

Izvērtējot SIA „APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” piedāvājumu, tika 

konstatēts, ka Pretendenta SIA „APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” piedāvājums 

atbilst Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām.  

 Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem 

lēmumu, ka Pretendenta SIA „APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” piedāvājums 

atbilst izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likumu un Nolikuma prasībām, turpina vērtēt SIA „APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU 

BROKERS” piedāvājumu. 
 

2.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:  

Komisija uzsāk Pretendenta tehniskā piedāvājuma „Apdrošināšanas brokera pakalpojumi 

veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumā” vērtēšanu atbilstoši Nolikuma un 

Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām. 

Izvērtējot SIA „APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” piedāvājumu, tika 

konstatēts, ka SIA „APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” atbilst izvirzītajām 

tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" 

vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA „APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” 

piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija pamatojoties uz Publiskā 

iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem turpina vērtēt SIA 

„APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” piedāvājumu. 
 

2.4. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma dokumentāciju, pārbauda vai vērtējamos Pretendentu 

piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. 

Komisija vērtējamā Pretendenta finanšu piedāvājumā nekonstatēja aritmētiskās kļūdas. 

Komisija uzsāk Pretendenta finanšu piedāvājuma „Apdrošināšanas brokera pakalpojumi 

veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumā” atbilstības pārbaudi: 
 

Nr.p.k. Pretendents Summa EUR bez PVN 

1.  
SIA „APDROŠINĀŠANAS UN 

FINANSU BROKERS” 
38 000,00 

   

Aplūkojot Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, Komisija secina, ka SIA 

„APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 

prasībām. 
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Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem 

lēmumu, ka, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, turpina vērtēt SIA 

„APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 

6.5.punktam - saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam.  
 

2.5. Komisija uzsāk saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu, atbilstoši 

Nolikuma 6.5.punktam: 
 

Nr.p.

k. 
Pretendents 

Piedāvājuma 

cena (P1) 

(saskaņā ar 

Nolikuma 

3.pielikumā 

norādīto summu) 

Nolikuma 

2.pielikuma 

2.1.2.apakšpunktā 

norādītais izpildes 

termiņš (P2) 

Nolikuma 

2.pielikuma 

2.1.5.apakšpunktā 

norādītais izpildes 

termiņš (P3) 

 

Rezultāts 

(iegūtais 

punktu skaits) 

1. 

SIA 

“APDROŠINĀŠANAS 

UN FINANSU 

BROKERS” 

50,00 

(38 000,00 EUR) 

25,00 

(2 darba dienās) 

25,00 

(5 darba dienās) 
100,00 

 

Komisijas locekļi: ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", ņemot vērā 

individuālos vērtējumus, vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu atzīt SIA “APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS” iesniegto piedāvājumu 

ar kopējo iegūto punktu skaitu 100. 
 

3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana: 

Komisija, attiecībā uz organizētā iepirkuma „Apdrošināšanas brokera pakalpojumi veselības 

un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumā” Pretendentu SIA „APDROŠINĀŠANAS UN 

FINANSU BROKERS”, pārbauda Publisko iepirkuma likuma 8.² panta 5. daļas 1., 2. un 3. punktā 

minētos apstākļu esību uz 2016.gada 7.jūniju. Uz Pretendentu  SIA „APDROŠINĀŠANAS UN 

FINANSU BROKERS”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības netika konstatēti 

Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esība. 
 

Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” organizētā iepirkuma „Apdrošināšanas 

brokera pakalpojumi veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumā”, (ID.Nr. VAS 

„LAU” 2016/50) Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājumu atbilstību nolikuma 

prasībām, Komisijas locekļi ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi: 
 

NOLĒMA: 
 

1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līgumu slēgt ar  SIA „APDROŠINĀŠANAS UN 

FINANSU BROKERS”, reģ.nr. 40003438358, par kopējo līgumsummu  EUR 38 000,00 

(trīsdesmitastoņi tūkstoši euro 00 centi) bez PVN; 

2) nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu; 

3) ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo 

paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājas lapā.  
 

Komisijas priekšsēdētāja: ______/paraksts/______/Anastasija Udalova/ 
 

 

Komisijas locekļi: ______/paraksts/______/Kristaps Juškevics/ 
 

 

______/paraksts/______/Evija Rikveile/ 
 

 

______/paraksts/______/Ilona Kļimoviča/ 
 

   

Komisijas sekretārs: ______/paraksts/______/Kristaps Juškevics/ 

 

 


