
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

 

Iepirkumu komisijas 

LĒMUMS Nr.TMR2018/5 
 

Siguldā         2018. gada 5. decembrī 

 

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. TMR2018/5 

  

Iepirkuma metode: 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. 

 

Līdz publiskā iepirkuma pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 2018. gada 4. decembra plkst.11.00 

ir saņemti, reģistrēti un atvērti 3 (trīs) piedāvājumi 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Piedāvātā 

līgumcena bez 

PVN (euro) 

1. ADB “Gjensidige” Latvijas 

filiāle, reģ. Nr.40103595216, 

juridiskā adrese: Brīvības iela 39 

Rīga, LV-1010 

03.12.2018. plkst.12:03 11 016,00 

2. Apdrošināšanas akciju 

sabiedrība “Balta”, reģ. 

Nr.40003049409, juridiskā adrese: 

Raunas iela 10, Rīga, LV-1039 

04.12.2018. plkst.10:48 10 756,80 

3. AAS “BTA Baltic Insurance 

Company” 
reģ. Nr. 40103840140,  

juridiskā adrese: Sporta iela 11, 

Rīga, LV-1013  

 

04.12.2018., plkst.10:52 11 188,80 

 

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) Pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un 

noformējuma prasībām.  

2) Iesniegtie atlases dokumenti liecina par iepirkuma nolikumā noteikto pretendentu atlases 

prasību izpildi, un izziņas par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda 

esamību vai neesamību no VID Publiskās datu bāzes liecina, ka abiem Pretendentiem nav 

nodokļu parādu un uz tiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie 

izslēgšanas nosacījumi.  



3) Visi trīs pretendenti ir reģistrēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un to kvalifikācija, ko 

apliecina iesniegtie dokumenti un sniegto pakalpojumu saraksti atbilst iepirkuma priekšmetam. 

 

Komisija pārbauda pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 10.3. 

p. un 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām. 

 
Tika konstatēts, ka vis trīs Pretendentu iesniegtie Tehniskie piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikumā 

norādītajām prasībām. 

 
Komisija Finanšu piedāvājumā pārbauda, vai iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma 10.4. un 5. 

pielikumā “Finanšu piedāvājums” norādītajām prasībām, kā arī, vai tajā nav aritmētisko kļūdu. 

 

Tika konstatēts, ka: 

1) Pretendentu iesniegtie Finanšu piedāvājumi atbilst nolikuma prasībām, un tajos netika 

konstatētas aritmētiskās kļūdas.  

2) Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta” iesniegtais piedāvājums ir ar zemāko cenu bez PVN 

EUR 10 756,80. 

 

Komisija saskaņā ar nolikuma 11.4. apakšpunktu, var piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu 

pretendentam, kurš iesniedzis nolikuma un iepirkuma Tehniskajai specifikācijas prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar viszemāko cenu eiro bez PVN.  

 
Ņemot vērā konstatēto, komisija atzīst, ka Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta” iesniegtais 

piedāvājums atbilst iepirkuma „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

darbinieku veselības apdrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2018/5, nolikumā izvirzītajām 

prasībām un Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta” ir atzīstama par potenciālo uzvarētāju, un tai 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

 
Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Atzīt Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta” par iepirkuma „Īpaši aizsargājamā kultūras 

pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana” uzvarētāju un 

piešķirt tiesības slēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 10 756,80 (desmit tūkstoši 

septiņi simti piecdesmit seši euro un 80 centi). 

2. Pēc šī lēmuma pieņemšanas trīs darbdienu laikā informēt pretendentus par publiskā iepirkuma 

rezultātiem un lēmumu publicēt Turaidas muzejrezervāta mājaslapas internetvietnē www.turaida-

muzejs.lv 

3. Uzaicināt Apdrošināšanas akciju sabiedrību “Balta” noslēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto 

līgumcenu EUR 10 756,80 (desmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro un 80 centi). 

4. Pēc līguma noslēgšanas desmit darbdienu laikā iesniegt publicēšanai paziņojumu par noslēgtu 

līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Turaidas muzejrezervāta 

mājaslapas internetvietnē www.turaida-muzejs.lv publicēt noslēgtā līguma tekstu. 

5. Pieņemt zināšanai, ka pieņemto lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit 

trešo daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir aizskartas tā 

tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā trīs mēnešu laikā 

no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

Komisijas priekšsēdētājs   Inta Mikanovska-Mikalovska 

http://www.turaida-muzejs.lv/
http://www.turaida-muzejs.lv/
http://www.turaida-muzejs.lv/

