
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

 

Iepirkumu komisijas 

LĒMUMS Nr.TMR2018/4 
 

Siguldā         2018. gada 22. novembrī 

 

Pasūtītājs 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”, reģ.Nr.90000012776, 

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

 

Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.  

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības 

apdrošināšana, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/4 

  

Iepirkuma metode: 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. 

 

Līdz publiskā iepirkuma pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 2018. gada 22. novembra plkst.11.00 

ir saņemts, reģistrēts un atvērts 1 (viens) piedāvājums. 

 
Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā 

līgumcena bez PVN 

(euro) 

1. AAS “BTA Baltic Insurance 

Company” 
reģ. Nr. 40103840140,  

juridiskā adrese: Sporta iela 11, 

Rīga, LV-1013  

 

21.11.2018., plkst.10.47 11 715,20 

 

Piedāvājuma vērtējums un pamatojums lēmumam: 

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8. punktu noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija veic pretendenta 

piedāvājuma noformējuma pārbaudi un pārbauda pretendenta iesniegtos Nolikuma 10. punktā prasītos 

dokumentus un informāciju no publiskajām datu bāzēm. 

 

Tika konstatēts, ka: 

1) Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un 

noformējuma prasībām.  

2) Pretendenta iesniegtie atlases dokumenti liecina par iepirkuma nolikumā noteikto atlases prasību 

izpildi. 

3) Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. un tā kvalifikācija, ko apliecina 

iesniegtie dokumenti un pieredzes saraksts, atbilst iepirkuma priekšmetam. 

4) Izziņas par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai 

neesamību no VID Publiskās datu bāzes liecina, ka Pretendentam un tā piesaistītajam 

apakšuzņēmējam nav nodokļu parādu un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.  

 
Saskaņā ar nolikuma 11.2.3. apakšpunktu, iepirkumu komisija pārbauda iesniegtā Tehniskā piedāvājuma 

atbilstību nolikuma 10.3. punktā noteiktajām prasībām. 

 

Tika konstatēts, ka Pretendenta iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā - Veselības apdrošināšanas 

pamatprogrammas aprakstā norādīts ierobežojums “Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi netiek 

apmaksāti pie sekojošām diagnozēm: spondiloze, skolioze, neiralģija/dorsalģija, osteohondroze, 



nogurums/nespēks, neprecizēta saslimšana”, kas ir pretrunā Tehniskās specifikācijas 2.8. punktā 

prasītajam. 

Ņemot vērā Pretendenta Tehniskajā piedāvājumā sniegto norādi “BTA apliecina, ka pretrunu gadījumā 

starp iesniegto tehnisko piedāvājumu un programmas aprakstu, noteicošais ir BTA iesniegtais 

programmas apraksts”, iepirkumu komisija secina, ka AAS „BTA Baltic Insurance Company” 

piedāvājums neatbilst nolikuma 10.3. punktā noteiktajām prasībām un ir izslēdzams no tālākās 

vērtēšanas saskaņā ar nolikuma 11.2.3. apakšpunktu. 

 

Pamatojoties uz nolikuma 12.5. punktu, iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj:  

1. Izslēgt Pretendentu - AAS „BTA Baltic Insurance Company” no turpmākās dalības iepirkumā 

un tālāk nevērtē tā piedāvājumu. 

2. Izbeigt iepirkumu “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta darbinieku 

veselības apdrošināšana “, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2018/4, bez rezultāta. 

3. IUB Publiskajā vadības sistēmā un Turaidas muzejrezervāta mājaslapā publicēt informāciju par 

iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta.  

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu, Pretendents, kurš iesniedzis 

piedāvājumu iepirkumā, un, kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā trīs mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. 

 

 

Iepirkumu komisijas   

priekšsēdētāja      Inta Mikanovska-Mikalovska 

 

 

 


