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Veselības apdrošināšanas pakalpojumi Latvijas Universitātes Matemātikas un 
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LĒMUMS 
 

(Iepirkuma komisijas 28.02.2017. sēdes protokols Nr.LUMII 2018/01-M-6) 
 
1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas: 
 “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”, reģ.nr.50003958651, 
Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004, piedāvātā kopējā polišu cenu summa (bez PVN) 
25 110,00 EUR; 
AAS “BALTA”, reģ nr. 40003049409, Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, piedāvātā kopējā 
polišu cena (bez PVN) 26 060,00 EUR; 
AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ.nr.40103840140, Kr.Valdemāra iela 63, 
Rīga, LV-1010, piedāvātā polišu cenu summa (bez PVN) 26 840,00 EUR. 
 
2.  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav 
 
3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums. 
Vērtēšanas kritēriji: 

Nr. Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 
punktu skaits 

P1 Kopējā piedāvātā visu grupu polišu cena 55 
1. pamatprogrammas pakalpojumu uzlabojumi 

P2 Vienas stacionēšanās reizes limita summas paaugstinājums 5 
P3 Ārstu – speciālistu pirmreizējās un atkārtotās maksas 

konsultācijas- bez reižu skaita un periodiskuma 
ierobežojuma 

3 

P4 Ārstējošā ārsta nozīmēti instrumentālie izmeklējumi un 
diagnostika, neierobežojot reižu skaitu, periodiskumu un 
noteiktās vai iespējamās diagnozes 

2 

P5 Paaugstināti pakalpojumu cenrāža limiti ārstu konsultāciju 
apmaksai 4 

2. pamatprogrammas pakalpojumu uzlabojumi 
P6 Ārstu – speciālistu  pirmreizējās un atkārtotās maksas 

konsultācijas - bez reižu skaita un periodiskuma 
ierobežojuma 

3 

P7 Ārstu – dermatologa un fizioterapeita konsultāciju apmaksa 
piedāvāta bez reižu skaita ierobežojuma 3 

P8 Docentu, profesoru un augstākās kvalifikācijas speciālistu 
maksas konsultāciju apmaksa bez reižu skaita un 
periodiskuma ierobežojuma 

2 

P9 Ārstējošā ārsta nozīmētie plaša spektra instrumentālie 2 



izmeklējumi un diagnostika jebkurai ķermeņa zonai/ 
orgānam, neierobežojot reižu skaitu, periodiskumu un 
noteiktās vai iespējamās diagnozes 

P10 Paaugstināti pakalpojumu cenrāža limiti ārstu konsultāciju 
apmaksai 4 

P11 Paaugstināti pakalpojumu cenrāža limiti profilaktiskajām 
vakcinācijām 1 

Citi uzlabojumi 
P12 Paātrināta apdrošināšanas atlīdzību saņemšana pēc 

nepieciešamās informācijas iesniegšanas elektroniskā formā, 
ja medicīniskie pakalpojumi saņemti ārpus pretendenta 
tiešsaistes līgumiestādēm  

5 

P13 Tiešsaistes līgumiestāžu skaits Rīgā 8 
P14 Polises maksu paaugstinošā koeficienta vērtējums darbinieku 

laulāto un radinieku polisēm 3 
Kopā: 100 

 
4. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanā piedāvājumi saņēma šādu punktu 
skaitu: 

AAS “BTA Baltic Insurance Company” – 91,65 punkti; 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle – 87,50 punkti; 
AAS “BALTA” – 82,83 punkti. 

 
5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums 
piedāvājuma izvēlei: Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma uzvarētāju atzīt AAS “BTA Baltic 
Insurance Company” piedāvājumu. 
Šis piedāvājums pilnībā atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un 
tehniskajām specifikācijām, un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanā saņēma 
vislielāko punktu skaitu. 
 


