
SALACGRĪVAS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000059796 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 

Pakalpojuma iepirkums, kura cena vienāda vai lielāka par 10000 EUR nepārsniedzot  

41999 EUR  
 

„SALACGRĪVAS NOVADA DOMES DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA” 
 

(Identifikācijas Nr. SND 2018/40) 
 

LĒMUMS Nr.2018/40 

2018.gada 14.septembrī        Salacgrīvā 

1. Iepirkuma priekšmets – Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana 

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. – SND 2018/40 

3. Iepirkuma veids – saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu 

4. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.IUB.gov.lv) – 31.08.2018. 

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir:  

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst Nolikuma un tehniskās specifikācijas 

prasībām. 

 Kritērijs 
Maksimālais iespējamo 

punktu skaits 

A Apdrošināšanas prēmijas lielums ekonomiskā līmeņa 

programmā 
45 

B Apdrošināšanas prēmijas lielums paaugstināta servisa 

programmā 
25 

C Pakalpojuma kvalitāte 30 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 

6. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums 
Iesniegšanas 

datums un 

laiks 

Piedāvātā pakalpojuma cena  

Ekonomiskā 

līmeņa 

programmas 

apdrošināšanas 

prēmija vienam 

darbiniekam, 

EUR 

Paaugstināta 

servisa programmas 

apdrošināšanas 

prēmija vienam 

darbiniekam, EUR 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība 

„BTA Baltic Insurance Company”, 

reģ. Nr. 40103840140, Sporta iela 11, 

Rīga, LV-1013 

10.09.2018. 

plkst.13:55 
138,00 225,00 

7. Izslēgtie un/vai noraidītie pretendenti: Nav. 

8. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķins 

8.1. Finanšu kritēriju vērtējums 

Pretendenta nosaukums 

Apdrošināšanas prēmijas 

lielums ekonomiskā līmeņa 

programmā (max. 45 p.) 

Apdrošināšanas prēmija 

paaugstināta servisa 

programmā (max 25 

punkti) 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība 

„BTA Baltic Insurance Company”,  
45 25 

http://www.iub.gov.lv/


8.2. Kvalitātes kritēriju vērtējums 

Nr. 

p.k. Kvalitātes kritērijs Punkti 

AAS „BTA Baltic Insurance 

Company” 

Piedāvājums 
Aprēķinātais 

punktu skaits 

1. 
Maksas ambulatorie pakalpojumi  ekonomiskā līmeņa programmā  

Jebkuru Ārstu – speciālistu, t.sk., ķirurga, neirologa, urologa, traumatologa, ginekologa, 

endokrinologa, kardiologa, reimatologa, nefrologa, gastroenterologa, otolaringologa, oftalmologa, 

pulmonologa, maksas ģimenes ārsta, arodslimību ārsta, u.c.  konsultācijas bez ģimenes ārsta 

nosūtījuma, apmaksa nedrīkst būt zemāka par 22.00 EUR par apmeklējuma reizi, neierobežojot 

konsultāciju reižu skaitu 

Papildus 3 (trīs) punkti tiek piešķirti palielinot apmaksas limitu ārpus līgumiestādēm ik pa EUR 1.00 

(viens euro un 00 centi).  

Ja apmaksa par vienu reizi 22,00 EUR, saņem 0 punktus 

no 0 līdz 

9 

Ārstu konsultācija 

25,00 EUR 
9 

2.  
Papildus pakalpojumi maksas ambulatoriem pakalpojumiem abās programmās  

Papildus 2 (divi) punkti, ja Ārstu – speciālistu sadaļa tiek papildināta ar dermatologa, alergologa, 

homeopāta, osteopāta, fizioterapeita, rehabitologa, manuālā terapeita u.c. ar rehabilitāciju saistītu 

personu konsultācijām, ne mazāk kā 2 reizes gadā 

Ja Pretendents neiekļauj papildus apmaksājamos pakalpojumus, saņem 0 punktus 
no 0 līdz 

2 

Ārstu-speciālistu 

sadaļa tiek 

papildināta ar 

dermatologa, 

alergologa, 

homeopāta, osteopāta, 

fizioterapeita, 

rehabitologa, manuālā 

terapeita u.c. ar 

rehabilitāciju saistītu 

personu konsultācijas 

2 reizes gadā 

2 

3. 
Maksas diagnostiskie pakalpojumi  ekonomiskā līmeņa programmā  

Ārstējošā ārsta nozīmēti biežāk izmantojamie  diagnostiskie izmeklējumi kā ehokardiogrāfija, 

ultrasonogrāfija, doplerogrāfiskā izmeklēšana, veloergometrija, rentgenizmeklējumi ar vai bez 

kontrastēšanas, mammogrāfija, EKG, Holtera monitorēšana u.c., apmaksa 100% Līgumiestādēs, 

apmaksa nelīgumiestādē nedrīkst būt mazāka kā 15.00 EUR par pakalpojumu, neierobežojot reižu 

skaitu, periodiskumu, noteiktās vai iespējamās diagnozes.  

Papildus 1,5 (viens komats pieci) punkti tiek piešķirti palielinot apmaksas limitu ārpus 

0 līdz 3 

Cenrādis par 

diagnostiskiem 

pakalpojumiem 

19.00 EUR 

3 



līgumiestādēm ik pa EUR 2.00 (divi  euro un 00 centi).  

Ja apmaksa par vienu reizi 15,00 EUR, saņem 0 punktus 

4. 
Maksas dārgie diagnostiskie pakalpojumi  paaugstināta servisa līmeņa programmā 

Ārstējošā ārsta nozīmētu plaša spektra diagnostisko izmeklējumu kā datortomogrāfija, magnētiskā 

rezonanse ar un bez kontrastvielas, scintigrāfijas izmeklējumi, kuņģa-zarnu trakta endoskopiskie 

izmeklējumi un citi dārgo tehnoloģiju izmeklējumi, t.sk., izmeklējumos izmantotā kontrastviela, 

izmeklējumu apmaksa nedrīkst būt mazāka kā EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro) 

apdrošināšanas periodā, nenorādot citus apmaksas un pakalpojumu saņemšanas ierobežojumus 

Papildus 2 (divi) punkti tiek piešķirti palielinot gada apmaksas  limitu ik pa EUR 50.00 (piecdesmit  

euro un 00 centi).  

Ja gada limits tiek noteikts 150 EUR gadā, tad Pretendents saņem 0 punktus 

0 līdz 6 
Limits 200 EUR 

gadā 
2 

5. 
Papildus pakalpojumi maksas stacionāriem pakalpojumiem abām programmām  

Papildus 4 (četri) punkti, ja papildus iekļauj segumu - Maksas stacionārā rehabilitācija, kuru var 

saņemt stacionāros rehabilitācijas centros ar ārstējošā ārsta nozīmējumu vienu reizi apdrošināšanas 

periodā, apmaksājot ne mazāk kā EUR 200.00 (divi simti euro). Pakalpojumu var saņemt tikai pēc 

apdrošināšanas periodā iegūtas smagas traumas vai smagas saslimšanas, 1mēn laikā pēc izrakstīšanās 

no stacionāra.  

Ja Pretendents neiekļauj papildus apmaksājamo pakalpojumu, saņem 0 punkti 

0 līdz 4 

Ir iekļauts  

pamatprogrammas 

segumā (limits 

200 EUR) 

4 

6. 
Papildus programmas segums abām programmām 

Papildus 6 (seši) punkti tiek piešķirti programmā pievienojot papildus segumu „KRITISKĀS 

SASLIMŠANAS” ar apdrošinājuma summu vismaz 500 EUR apdrošināšanas periodā, kas atbilst 

sekojošām minimālajām prasībām: „KRITISKĀS SASLIMŠANAS” t.i., nosakot kompensāciju ne 

mazāk kā 500 EUR par apdrošināšanas gadījumu, ja konstatēta diagnoze - ļaundabīgie audzēji, sirds 

operācija, orgānu transplantācija, miokarda infarkts, insults, izkaisītā skleroze, nieru 

nepietiekamība, redzes zaudējums, paralīze, vienas vai vairāku ekstremitāšu zaudējums,  Laima 

slimība. 

Programmas segumam nepievienojot šo papildus segumu, pretendents saņem 0 punktu. 

0 līdz 6 

Nav iekļauts 

programmas 

segumā 

0 

 
Kvalitātes kritērija aprēķins, saskaņā ar Nolikuma 5.3.3.punktu Max.  

30 p. 
 20 



9. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Pretendenta nosaukums 

Vērtēšanas kritērijs  

Kopējais 

iegūto 

punktu 

skaits 

(max.100 p.) 

Apdrošināšan

as prēmijas 

lielums 

ekonomiskā 

līmeņa 

programmā 

(max.45 p.) 

Apdrošināša

nas prēmija 

paaugstināta 

servisa 

programmā 

(max.25 p.) 

Kvalitātes 

kritērijs 

(max.30 p.) 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība 

„BTA Baltic Insurance Company”, 

reģ. Nr. 40103840140 

45  25 20 90 

10. Iepirkuma komisijas lēmums: 

Slēgt iepirkuma līgumu „Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana” 

ar Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 

40103840140, adrese Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, jo piedāvājums ar 90 punktiem ir 

saimnieciski visizdevīgākais. 

 


