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 3. 

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Publiskā iepirkuma metode  

Atklāts konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss), saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu. 

 

1.2. Publiskā iepirkuma identifikācijas Nr.  

 RPNC/2016/09 

1.3. Pasūtītājs 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Konkursu organizē ar Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes 

priekšsēdētāja 2016. gada 26. oktobra rīkojums Nr. 01-05/141 apstiprinātā Iepirkuma 

komisija. 

 

Pasūtītāja kontaktpersona:  

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos Evija Puķe, tālr. 

nr.: +371 67080262, +371 26443359; fakss: +371 67222305. 

e-pasts: evija.puke@rpnc.lv  

1.4. Pretendents 

Par šīs iepirkuma procedūras Pretendentu var būt jebkurš piegādātājs Publisko 

iepirkumu likuma izpratnē, kuram piemīt visas tiesības, lai Latvijas Republikā veiktu 

šajā Nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktā iepirkuma priekšmeta pakalpojumu 

izpildi, (turpmāk – Pretendents). 

 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 2. janvāris, plkst. 

10:00 Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, Administrācijas korpusa, 104. 

kabinetā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00 (pusdienas 

pārtraukums: no 12:00 līdz 13:00), piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā 

adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.  

 

1.5.2. Piedāvājumi tiks atvērti Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, Administrācijas 

korpusa 103. kabinetā, 2017. gada 2. janvārim, plkst. 10:00. Piedāvājumu 

atvēršanas sanāksme ir atklāta. Tā var sākties 10 (desmit) minūtes vēlāk 

(tehniskā pauze), kas nepieciešams piedāvājumu pārvietošanai no to 

mailto:evija.puke@rpnc.lv
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saņemšanas un reģistrēšanas vietas uz sanāksmes telpu, kā arī sanāksmes 

dalībnieku pavadīšanai līdz sanāksmes telpai. 

 

1.5.3. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek nosaukts iepirkuma komisijas 

sastāvs un klātesošie pretendenti. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to 

iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

datumu un laiku, piedāvāto cenu un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas 

raksturo piedāvājumu. 

 

1.5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā 

informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs nevērtē 

un pēc pieprasījuma neizskatītu atdod atpakaļ Pretendentam. 

 

1.5.5. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Pretendents sedz visas 

izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 

Konkursa rezultāta. 

 

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 

1.7. Prasības piedāvājuma noformējumam 

1.7.1. Piedāvājums sastāv no 4 (četrām) daļām:  

a. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;  

b. Pretendenta atlases dokumenti;  

c. Tehniskais piedāvājums; 

d. Finanšu piedāvājums.       

 

1.7.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri 

salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  

 

1.7.3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un 

caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina 

caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 

b. Pretendenta nosaukumu un tā pārstāvja parakstu ar paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

1.7.4. Pretendenta atlases dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir 

pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, atbilstoši 

Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Pretendents ir atbildīgs par 

jebkuriem kļūdainiem dokumentu tulkojumiem.  

1.7.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina 

atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. 

1.7.6. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai 
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pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Tas pats attiecas arī uz pieteikumu 

vai piedāvājumu elektronisku iesniegšanu, proti, iesniedzot piedāvājumu vai 

pieteikumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko 

parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Attiecīgi notariāli 

apliecinātu dokumenta atvasinājumu iesniegšana ir obligāta tikai tādā 

gadījumā, ja tas ir noteikts citos normatīvajos aktos. 

1.7.7. Pretendenta iesniegtos dokumentus paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga 

(atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai pretendenta pilnvarota persona. Ja 

piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, 

piedāvājumam pievieno attiecīgu pilnvaru. 

 

1.7.8. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros dokumentārā 

veidā, no kuriem viens eksemplārs ar norādi “ORIĢINĀLS”, bet otrs 

eksemplārs ir ar norādi „KOPIJA”, papildus iesniedzot tehniskā un finanšu 

piedāvājuma elektronisko kopiju 1 (vienā) eksemplārā uz elektroniskā datu 

nesēja ar MS WORD un/vai MS EXCEL rīkiem nolasāmā formātā. Pastāvot 

pretrunām starp oriģinālu un kopiju, vai starp oriģinālu un elektronisko 

kopiju, noteicošais būs oriģināls. 

 

1.7.9. Piedāvājumu iesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.7.10. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 

atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot iepirkuma komisijai rakstisku 

paziņojumu. Paziņojumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda 1.7.8. 

punktā minētos rekvizītus, kā arī sniedz skaidru atzīmi par saturu - 

“GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”. Piedāvājuma atsaukumam ir 

bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma 

procedūrā. 

1.8. Saziņa  

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

 

Pretendenta nosaukums  

reģistrācijas numurs  

juridiskā adrese un sarakstes adrese (ja atšķiras) 

Kontaktpersona, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese 

 

Piedāvājums atklātajam konkursam 

VALSTS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  

„RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS”  

DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA  

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/09 

 

Neatvērt līdz piedāvājuma atvēršanas sanāksmei  

2017. gada 2. janvārim, plkst. 10:00 
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1.8.1. Saziņa starp Pasūtītāju (Iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem 

Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa 

pastu, faksu, e-pastu, kā arī izmantojot tīmekļa vietni www.rpnc.lv.  

1.8.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad 

nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.  

1.8.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un 

identifikācijas numuru.  

1.8.4. Ieinteresētais Piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto 

Pasūtītāja pasta adresi, e-pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa 

numuru.  

1.8.5. Pasūtītājs (Iepirkuma komisija) sniegs papildu informāciju par konkursa 

Nolikumu pēc rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts Pasūtītāja 

kontaktpersonai, nosūtot to Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī 

ievietojot to Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.rpnc.lv.  

1.8.6. Papildu informācijas par konkursa Nolikumu (atbildes uz jautājumiem un 

skaidrojumu) sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk, kā sešas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju 

pieprasījis laikus.  

1.8.7. Informāciju par grozījumiem konkursa Nolikumā (ja tādi tiks izdarīti) 

Pasūtītājs (Iepirkuma komisija) ievietos tīmekļa vietnē www.rpnc.lv un 

nosūtīs publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

1.8.8. Ieinteresēto Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā 

publicētajai informācijai.  

 

 

2.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU  

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” darbinieku veselības apdrošināšana. Iepirkuma priekšmets sastāv no 

3 (trim) grupām (turpmāk – pakalpojumu grupas) atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai (Nolikuma 1. pielikums): 

1.pakalpojumu grupa – ja kopā tiek apdrošinātas ne mazāk kā 150 personas 

2.pakalpojumu grupa – 

3.pakalpojumu grupa - 

ja kopā tiek apdrošinātas ne mazāk kā 200 personas 

ja kopā tiek apdrošinātas ne mazāk kā 5 personas 

 

 

 

  

2.1.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visām Nolikuma 2.1.1. 

apakšpunktā minētajām iepirkuma priekšmeta pakalpojumu grupām kopā. 

http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
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2.1.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 66512200-4 (Veselības 

apdrošināšanas pakalpojumi). 

2.1.4. Iepirkuma priekšmeta paredzamais apjoms norādīts Tehniskajā specifikācijā 

(Nolikuma  1.pielikums).  

 

2.1.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt 

iepirkuma apjomus un tas nevar būt par pamatu Pretendenta prasībai pret 

Pasūtītāju. 

 

2.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs  

Konkursa Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta 

Iepirkuma līguma izpildes vieta – saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju 

(Nolikuma 1.pielikums).  

 

2.4. Iepirkuma līguma darbības termiņš  

Iepirkuma līguma darbības termiņš 1. vai 2. pakalpojumu grupai ir 12 (divpadsmit) 

kalendārie mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. 
 

2.5. Apdrošināšanas brokeris 

2.5.1. Pasūtītājs izmanto apdrošināšanas brokera SIA “Partner Broker”, 

reģistrācijas Nr. 40103175343 (turpmāk – Brokeris) pakalpojumus, kurš 

veic Brokera pienākumus iepirkuma ietvaros, tai skaitā – pārstāv Pasūtītāja 

intereses iepirkuma procedūras laikā un līdz noslēgtā apdrošināšanas līguma 

darbības beigām. 

2.5.2. Kopējais atlīdzības apmērs, ko Apdrošinātājs maksā Brokerim, ir 8% (astoņi 

procenti) no apdrošināšanas prēmijas, bet kopsummā ne vairāk kā EUR 

3 990 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro). 
 

 

3. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI  

3.1. Pasūtītājs izslēgs pretendentu, personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas prasības, un apakšuzņēmēju, kuram nododamais 

apjoms ir vismaz 20%, no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas nosacījumiem. 

Lai izvērtētu pretendentu un nolikuma 3.1.punktā minētās personas saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju 

pārbauda Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

https://www.iub.gov.lv/iubsearch/q/tiesne%C5%A1u/cpv/66512200-4/
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Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 

šajā Nolikuma daļā:1 

 

4.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un izdrukas no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā 

piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundu tarifa likmēm profesiju 

grupās. 

4.1.1. Pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas (atbilstoši ierakstiem 

komercreģistrā), tā pilnvarotās personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru) vai 

personu grupas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties iepirkuma 

procedūrā un izpildīt konkursa Nolikumā noteiktās prasības tiek sagatavots 

atbilstoši Pieteikuma formai (Nolikuma 2. pielikums).  

Iesniedzot pieteikumu un piedāvājuma dokumentus dalībai iepirkuma procedūrā, 

Pretendents apliecina savu piekrišanu atklāta konkursa Nolikuma, tā pielikumu, tai 

skaitā, līguma projekta noteikumiem un prasībām. 

4.1.2. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas 

par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām 

stundas tarifa likmēm profesiju grupās 2.  
4.1.3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Nolikuma 

9.pielikums). 

 

4.2. Dokumenti un prasības, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

4.2.1. Prasības un dokumenti attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo 

darbību: 

                                                           
1 1) Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai 

nolikuma 4.1.2. un 4.2.2. punkta prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 

procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikuma 4.1.2. un 4.2.2. punkta noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. 

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās 

dalībnieku. 

2) Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus 

vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma 5. punkta noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs. 

Gadījumā, ja pretendents nespēs iesniegt Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, tad Pasūtītājs neslēgs ar pretendentu 

iepirkuma līgumu un izvēlēsies nākamo pretendentu, kura iesniegtie dokumenti atbilst visām iepirkuma 

dokumentācijā izvirzītajām prasībām. 

3) Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī DOC formātā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.  

 

2
 Saskaņā ar PIL 48.1 pantā noteikto „Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja 

tas konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme 

kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas 

tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc 

Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja 

pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas 

no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto 

apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.”. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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Pretendenta kvalifikācijas prasības 
Dokumenti, kas apliecina Pretendenta 

atbilstību 

4.2.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un 

visi personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), 

kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir 

reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

Kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina, 

ka pretendents (t.sk. arī apakšuzņēmēji, 

piegādātāju apvienības vai 

personālsabiedrības dalībnieki) ir reģistrēts 

likumā noteiktajā kārtībā. Dokuments nav 

jāiesniedz, ja pretendents ir reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros. 

4.2.1.2. Pretendents ir licencēts normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un ir tiesīgs sniegt 

veselības apdrošināšanas pakalpojumus 

Latvijas Republikā. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

izsniegtas licences veselības apdrošināšanai 

kopija vai līdzvērtīgs dokuments, kas 

apliecina tiesības sniegt veselības 

apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas 

Republikā. 

 

4.2.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

 

Pretendenta kvalifikācijas prasības  Dokumenti, kas apliecina Pretendenta 

atbilstību 

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir 

pieredze darbinieku veselības apdrošināšanā 

vismaz 2 (diviem) pakalpojumu saņēmējiem, 

kuru apdrošināto darbinieku skaits ir bijis 

vismaz 150 (katram). Pretendents, kurš 

dibināts vēlāk, apliecina pieredzi par 

nostrādāto periodu. 

Pretendenta pieredzi apliecina Latvijas 

Republikā vai ārvalstīs noslēgti darbinieku 

veselības apdrošināšanas līgumi, kas sniegti 3 

(trīs) iepriekšējos gados, norādot pakalpojumu 

sniegšanas laiku, pakalpojumu saņēmēju un 

apdrošināto darbinieku skaitu. 

(skat. 3. pielikums – Pretendenta pieredzes 

apliecinājums (veidne)) 

  

 

 

4.3. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

4.3.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 1. 

pielikumu (Tehniskā specifikācija) un Nolikuma 4. pielikumu (Tehniskais 

piedāvājums), pievienojot klāt visus dokumentus, kas pamato tehnisko 

piedāvājumu (vai ir norādīti tajā), t.sk.: 

a. veselības apdrošināšanas programmu aprakstus; 

b. veselības apdrošināšanas noteikumus; 

c. veselības apdrošināšanas apmaksājamo pakalpojumu cenrādi ārpus 

līgumiestādēm (Nolikuma 7. pielikums); 

d. izmaiņu veikšanas nosacījumus Pasūtītāja apdrošināto personu 

sarakstā, izslēdzot Pasūtītāja darbiniekus no apdrošināto personu 

saraksta un papildinot sarakstu ar apdrošināmo Pasūtītāja darbinieku 

skaitu, kuri uzsākuši darba attiecības ar Pasūtītāju pēc apdrošināšanas 

līguma noslēgšana, kā arī norēķinu atlikuma aprēķināšanas 

nosacījumi; 

e. darbinieku ģimenes locekļu (laulātais, bērni un vecāki) veselības 

apdrošināšanas kārtību un prēmijai piemērojamo koeficentu; 
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f. neapmaksājamo pakalpojumu (izņēmumu) saraksts, u.tml. 
 

4.3.2. Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un 

nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 

1.pielikums) vispārējo un minimālo prasību izpilde.  

 

4.3.3. Pretendenta piedāvātiem apdrošināšanas nosacījumiem ir jāpaliek 

nemainīgiem visu līguma izpildes laiku.  

 

4.3.4. Konstatējot, ka Tehniskajā piedāvājumā sniegtā informācija neatbilst 

Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, pretendents no līdzdalības 

konkursā tiek izslēgts. 

 

 

4.4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

4.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu   

piedāvājuma veidnei  (Nolikuma 5.pielikums).  

 

4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata. 

 

4.4.3. Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj visas ar pakalpojuma 

sniegšanu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, palīgpakalpojumu 

izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar 

tirgus cenu svārstībām Līguma izpildes laikā, lai pilnīgi un pienācīgā 

kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus.  

 

4.4.4. Prēmijas apmērs vienai apdrošinātajai personai ir nemainīgs visu līguma 

darbības laiku. 

 

4.5. Attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un 

profesionālajām spējām, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas 

ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda iepirkuma komisijai, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu Pretendentam. 

 

4.6. Pretendentam ir jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēja 

apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās 

līguma vērtības vai lielāka, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas 

norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo 

pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā 

iepirkuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 

20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, 

kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir 

izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir 

citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā 

apakšuzņēmējā. 

 

4.7. Konkursā izraudzītā pretendenta apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma 
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noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 68. pantu. 

 

 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN  IZVĒLE  

5.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Iepirkuma komisijas sēdēs piecos posmos: 

5.1.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 39.1 pantam (izslēdz, ja pretendentam piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas 

datumā); 

 

5.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

 

5.1.3. Pretendentu atlase saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas 

prasībām; 

 

5.1.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaude (tehniskais un finanšu piedāvājums, tai 

skaitā nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšana) atklāta konkursa Nolikumā 

noteiktajām prasībām; 

 

5.1.5. Piedāvājumu atlase saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju; 

 

5.1.6. Pretendenta (kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības) izslēgšanas 

nosacījumu pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantam. 

 

5.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Pasūtītājs konstatētās aritmētiskās kļūdas izlabo un paziņo Pretendentam par 

kļūdu labojumu. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā veiktos 

labojumus. 

 

5.3. Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi: 

5.3.1. ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos; 

 

5.3.2. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu 

ar skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota; 

 

5.3.3. ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija 

to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas 

kārtībai. 
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5.4. Iepirkumu komisija Piedāvājumus izvērtēs, nosakot saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, kura noteikšanai tiek izmantota izdevīguma punktu metode saskaņā 

ar iepirkuma Nolikuma 6. pielikumu.  

5.5. Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma 

procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.  

5.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, veicot 

vērtējumus, ieguvis lielāko punktu skaitu.  

 

5.7. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms 

šā Pretendenta iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa Publisko iepirkumu 

likuma 48. panta prasībām atbilstošu detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem 

piedāvājuma nosacījumiem. 

5.8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā gadījumā, ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par 

dokumenta autentiskumu, Iepirkuma komisija tiesīga pieprasīt, lai Pretendents 

uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz tā notariāli apliecinātu kopiju. 

 

6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU 

PIEŠĶIRŠANU 

6.1. Iepirkuma komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš atbildīs 

visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums būs saimnieciski 

visizdevīgākais.  

 

6.2. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņos rakstiski 3 

(trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa 

rezultātiem. 

 

 

7. IEPIRKUMA LĪGUMS 

7.1. Iepirkuma līgums tiks noslēgts ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz 

pretendenta piedāvājumu, Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 

(Nolikuma 8. pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti. 

 

7.2. Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no 

dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās 

slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai 

Personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā, pēc Publisko iepirkumu likuma 

67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, nereģistrē 

personālsabiedrību un neiesniedz Pasūtītājam reģistrācijas apliecības kopiju, 

Komisija izvēlas piedāvājumu, kurš ir nākamas saimnieciski visizdevīgākais. Ja 

nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un 

pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto Pretendentu.  
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7.3. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs 

pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

7.4. Konkursā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par 

kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām 

prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām 

prasībām, pēc iepirkuma Līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā 

paredzētos nosacījumus.  

 

 

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

 

8.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 

pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas 

nepieciešams Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents 

izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to 

oriģinālus. 

8.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā. 

8.1.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja 

tiesībām. 

8.1.4. Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to 

ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem 

Pretendentiem. 

8.1.5. Izvēlēties nākamo izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

8.1.6. Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

 

8.2.1. Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 

8.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem. 

8.2.3. Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

9.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Pretendenta tiesības 
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9.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

9.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

9.1.3. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko 

iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā. 

9.1.4. Citas Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu 

un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

9.2. Pretendenta pienākumi 

 

9.2.1. Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

9.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus 

informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei un izvēlei. 

9.2.4. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu neatkarīgi no Konkursa rezultāta. 

9.2.5. Citi Pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
 

10. NOLIKUMA PIELIKUMI 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (veidne); 

3. pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājums (veidne); 

4. pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne); 

5. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne); 

6. pielikums  – Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un metodika; 

7. pielikums  – Ārpus līgumorganizāciju cenrādis; 

8. pielikums  – Iepirkuma līguma projekts; 

9.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                       V. Šarkovska  
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1.Pielikums – Tehniskā specifikācija 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atklātajam konkursam 

VALSTS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „RĪGAS PSIHIATRIJAS UN 

NARKOLOĢIJAS CENTRS” DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA 

(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/09) 

 

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

 

1. Veselības apdrošināšanas polisei ir jābūt izmantojamai visā Latvijas Republikas 

teritorijā, nodrošinot tās darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. 

2. Polises darbības termiņš – 12 mēneši (iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 3. pakalpojumu 

grupai).  

3. Par valsts budžeta līdzekļiem tiek segta visu programmu apdrošināšanas prēmija līdz 

50% apmēram, bet ne vairāk kā 150 EUR par vienu darbinieku. 

4. Pretendentam ir jānodrošina plašas līguma iestāžu izvēles iespējas. Pretendenta līguma 

iestāžu sarakstā ir jābūt iekļautām vismaz šādām medicīnas iestādēm: Medicīnas 

sabiedrība “ARS”; SIA “Veselības centrs 4”; VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā 

universitātes slimnīca”; VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”; SIA “Rīgas 

austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas 

slimnīca”; Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 2. slimnīca”; AS “Latvijas jūras medicīnas 

centrs”; Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 1. slimnīca” un SIA “Vidzemes slimnīca” vai 

SIA “Cēsu klīnika” un citas reģionālās slimnīcas (ambulatorās vai stacionārās). 

5. Pretendentam ir jānodrošina pakalpojumu saņemšana visās pretendenta norādītajās 

līgumiestādēs, uzrādot veselības apdrošināšanas karti, veicot bezskaidras naudas 

norēķinus. 

6. Visiem Pretendenta piedāvājumā veselības aprūpes programmās ietvertajiem 

pakalpojumiem jābūt pieejamiem pilnā apmērā, sākot ar polises pirmo darbības dienu, 

un visā tās darbības laikā. 

7. Pretendentam jānodrošina arī līgumiestādēs izsniegto čeku un rēķinu iesniegšanu 

atlīdzības saņemšanai visās Pretendenta pārstāvniecībās, kā arī jānodrošina šis serviss 

attālināti, neklātienē, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, piemēram, e-pastu, 

mājas lapu u. tml. 

8. Atlīdzības pieteikumu par polisē iekļautajiem pakalpojumiem, apdrošinātās personas 

(apdrošinātie Pasūtītāja darbinieki un to ģimenes locekļi) ir tiesīgas iesniegt ne mazāk 

kā 3 (trīs) mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas brīža. 

9. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saņemti 

ārstniecības iestādēs, ar kurām Pretendentam nav sadarbības līguma vai, kas līguma 

iestādēs nav iekļauti Pretendenta apmaksāto pakalpojumu sarakstā, veicama ne vēlāk 

kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pretendents var 

norādīt īsāku apmaksas termiņu, to norādot apdrošināšanas noteikumos vai 

nosacījumos. 

10. Pretendentam, jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt izmaiņas apdrošināto personu 

sarakstā: 

10.1. nekavējoties visa apdrošināšanas līguma (polises) darbības termiņa laikā, 

izslēdzot no tā apdrošinātos darbiniekus; 

10.2. Izslēdzot darbiniekus no apdrošināto personu saraksta, Pretendentam jāveic 

prēmijas aprēķins proporcionāli atlikušajam periodam par pilniem 

mēnešiem (tas nozīmē, ka viena mēneša apdrošināšanas prēmija tiek 
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noteikta kā 1/12 daļa no gada apdrošināšanas prēmijas). Aprēķinot prēmijas 

atlikumu par izslēgtajiem darbiniekiem, netiek ņemti vērā administratīvie 

izdevumi, kā arī – izmaksātās un pieteiktās atlīdzības. 

11. Pretendents nodrošina katrai apdrošinātajai personai Veselības apdrošināšanas karti, 

detalizētu veselības apdrošināšanas programmas aprakstu, informāciju par 

līgumiestādēm un informāciju par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtību un 

noteikumiem, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī – bez maksas izsniedz 

veselības apdrošināšanas kartes dublikātu, dokumentu kopijas, kā arī izziņas Valsts 

ieņēmumu dienestam. 

12. Pretendentam ir jānodrošina apdrošinātās personas informēšana atteikuma vai daļējas 

izmaksas gadījumā, norādot atteikto atlīdzības summu un detalizēti paskaidrojot 

atteikuma vai daļējas izmaksas iemeslu, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu 

laikā no atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienas. 

13. Iemesls atlīdzības apmaksas atteikumam nevar būt pirms Līguma darbības sākuma 

konstatētā slimība, trauma vai ārstēšanās rehabilitācijas centrā. 

14. Attiecībā uz ģimenes locekļu apdrošināšanu Pretendents ir tiesīgs paaugstināt  prēmiju 

, bet ne vairāk kā 1,25 reizes. Darbinieka apdrošināšanas polises darbības pārtraukšana 

saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu, neietekmē šī darbinieka ģimenes locekļu 

apdrošināšanas polises darbības termiņu. 

15. Stacionārā pakalpojuma saņemšana bez iepriekšējas saskaņošanas nevar būt par 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma iemeslu. 

16. Pretrunu gadījumā starp Pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu un Pretendenta 

veselības apdrošināšanas noteikumiem, noteicošais ir tehniskais piedāvājums, kā arī, 

ja Pretendenta apdrošināšanas noteikumi paredz nosacījumus, kurus Pasūtītājs nav 

noteicis šajā Nolikumā un pasliktina Pasūtītāja vai apdrošināto personu stāvokli, tie 

tiek atzīti par spēkā neesošiem. 

17. Pakalpojumi līgumiestādēs saskaņā ar Programmu III jāapmaksā 100% apmērā, 

norēķinoties par pakalpojumu uzrādot veselības apdrošināšanas karti. 

18.  Pakalpojumu cenas nelīgumiestādēs nedrīkst būt mazākas par minimālajās prasībās 

noteikto. 

19. Veselības apdrošināšanas pakalpojumi ir sadalīti trīs pamatprogrammās un sešās 

papildprogrammās. 

20. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Vispārīgām prasībām un jāiekļauj 

visas minimālās prasības, kas norādītas tehniskajā specifikācijā. 

21. Vērtējot iesniegtos piedāvājumus, par papildus iekļautiem pakalpojumiem Pretendents 

saņem papildus punktus. 

 

 

 

 Nr. 

p.k. 
Pamatprogrammu apraksts 

Minimālās prasības 

Programma I Programma II 
Programma 

III 
1 2 3 4 5 

1. Pacienta iemaksa - ambulatorā un 

stacionārā palīdzība valsts noteiktās 

pacienta iemaksas pilnā apmērā, ieskaitot 

pacienta līdzmaksājumus, atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajam apjomam un kārtībai, kura ir 

spēkā apdrošināšanas līguma noslēgšanas 

brīdī 

kopējais atlīdzības limits ne mazāk kā EUR 600  

Nr. 

p.k. 
Pamatprogrammu apraksts 

Minimālās prasības 

Programma I Programma II Programma 
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III 

1 2 3 4 5 

2. Maksas ambulatorā palīdzība - 

apdrošinājuma summa vienai 

apdrošināmai personai.  

Maksas ambulatorie pakalpojumi: 

kopējais 

atlīdzības 

limits ne 

mazāk kā EUR 

400 

kopējais 

atlīdzības 

limits ne 

mazāk kā 

EUR 600 

kopējais 

atlīdzības 

limits ne 

mazāk kā 

EUR 900 

2.1. Ārstu speciālistu, tai skaitā 

docentu, profesoru 

konsultācijas, tai skaitā, un ne tikai: 

ķirurga, neirologa, urologa, 

traumatologa, ginekologa, 

endokrinologa, kardiologa, reimatologa, 

nefrologa, gastroenterologa, 

otolaringologa, oftalmologa, 

pulmonologa, dermatologa, alergologa,  

arodslimību fizioterapeita ārsta 

konsultācijas bez ģimenes ārsta 

nosūtījuma; 

ne mazāk kā 

EUR 22 par 

konsultāciju 

ne mazāk kā 

EUR 28 par 

konsultāciju 

ne mazāk kā 

EUR 43 par 

konsultāciju 

2.2. ārstu mājas vizītes; ne mazāk kā 

EUR 22 par 

vizīti 

ne mazāk kā 

EUR 28 par 

vizīti 

ne mazāk kā 

EUR 43 par 

vizīti 

2.3. ārsta nozīmētas ārstnieciskās 

manipulācijas vienas vizītes 

laikā, tai skaitā, un ne tikai: injekcijas, 

blokādes, punkcijas, brūces apstrāde un 

pārsiešana, naga ablācija vai saknes 

rezekcija, ekscīzija, incīzija (furunkula, 

abscesa, hematomas) izmežģījuma, 

lūzuma repozīcija, dzirdes pārbaude, 

redzes pārbaude, u. tml. 

ne mazāk kā 

EUR 14  

ne mazāk kā 

EUR 20  

ne mazāk kā 

EUR 36 

2.4. Laboratoriskie izmeklējumi ar 

ārsta nosūtījumu –  
(a) pilna asins aina, urīna analīze, fēču 

izmeklējumi (koprogramma, slēptās 

asinis), asins bioķīmiskie izmeklējumi 

(lipīdi, aknu testi un fermenti, 

olbaltumvielas, glikozes regulācija, 

slāpekļa vielu maiņa, elektrolīti, 

iekaisuma marķieri un reimotesti), 

vairogdziedzera hormoni, serozo dobumu 

šķidrumu izmeklēšana, asins grupas 

noteikšana,histoloģiskā izmeklēšana, 

iztriepju izmeklēšana, onkocitoloģiskā 

izmeklēšana), u. tml. izmeklējumi; 

100% 

2.5. (b) visi laboratorijas pakalpojumi, kurus var 

saņemt Centrālajā laboratorijā vai E. 

Gulbja Laboratorijā, izņemot Pretendenta 

norādītos izņēmumus 

- 100% 100% 

2.6. Diagnostiskie izmeklējumi – 

mammografija, EKG, ultrasonogrāfijas 

izmeklējumi, galvas asinsvadu 

doplerografiskā izmeklēšana, 

kolposkopija, audiografija, 

ehokardiografija, elektroencefalografija, 

elektromiografija, cistoskopija, 

bronhoskopija, skaitļotājtomogrāfija, 

magnētiskās rezonanses, scintigrāfijas, 

u.tml. izmeklējumi; 

100% apmērā ar kopējo 

atlīdzības limitu ne mazāk kā 

EUR 140 gadā 

100% apmērā 
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2.7. Papildus diagnostiskie 

izmeklējumi –  

elptests, kolonoskopija, veloergometrija, 

kuņģa - zarnu endoskopiskie izmeklējumi 

to laikā veiktās manipulācijas, u.tml. 

izmeklējumi, ar vai bez kontrastvielām 

- 

100% apmērā 

ar kopējo 

atlīdzības 

limitu ne 

mazāk kā 

EUR 180 

100% apmērā 

2.8. obligātās veselības pārbaudes, ārstu 

apskates izziņu un atļauju saņemšanai; 
100% 

2.9. Ambulatorā rehabilitācija – 
fizikālā terapija, masāža, manuālā terapija, 

ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana 

(apmaksā arī ārstnieciskās vingrošanas 

abonementus limita ietvaros), 10 reizes 

vienam kursam par katru rehabilitācijas 

veidu  

- 

ne mazāk kā 

EUR 120 

gadā, t.sk. par 

1 kursu 

ne mazāk kā 

EUR 180 

gadā, t.sk. par 

1 kursu 

Nr. 

p.k. 
Pamatprogrammu apraksts 

Minimālās prasības 

Programma I Programma II 
Programma 

III 
1 2 3 4 5 

2.10. Vakcinācija –  

(a) ērču encefalīta un gripas profilaktiskā 

vakcinācija 

kopējais 

atlīdzības 

limits ne 

mazāk kā EUR 

30 

kopējais 

atlīdzības 

limits ne 

mazāk kā 

EUR 60 
kopējais 

atlīdzības 

limits ne 

mazāk kā 

EUR 80 

 (b) A, B hepatīts u. tml. profilaktiskā 

vakcinācija 

 

- 

 ( c ) pneimovakcīna, augsta riska 

apgabalu vakcīnas (vēdertīfa, 

holeras, dzeltenā drudža, 

meningokoku meningīta, 

trakumsērgas, 

poliomielīta) 

- - 

3. Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība 
 

valsts 

Valsts un 

maksas 

Valsts un 

maksas , un 

medic.transpo

rts uz 

medic.iestādi 

4. Maksas stacionārā palīdzība – 

ārstēšanās stacionārā ar vai bez primārās 

veselības aprūpes ārsta norīkojuma, tai 

skaitā: 

kopējais 

atlīdzības 

limits ne 

mazāk kā EUR 

600 

kopējais atlīdzības limits ne 

mazāk kā EUR 1400 

4.1. medicīniskie pakalpojumi dienas un 

diennakts stacionārā (slimnīca), tai skaitā 

- plānveida operācijas;  

ne mazāk kā 

EUR 300 par 

stacionēšanās 

reizi gadā 

ne mazāk kā 

EUR 700 par 

stacionēšanās 

reizi gadā 

ne mazāk kā 

EUR 1400 par 

stacionēšanās 

reizi gadā 

4.2. ārstēšanās paaugstināta servisa apstākļos 
- 100%  

5. Grūtnieču aprūpe - 100% 

Apdrošinājuma summa vienai personai 

polises darbības laikā 
EUR 1 600  EUR 2 600  EUR 2 900 
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Papildprogrammas*: 

Nr. 

p.k. 

Papildprogrammas apraksts Minimālās prasības 

1 2 3 

1. Zobārstniecība I – zobārsta vizīte un 

konsultācija, rentgeni, anestēzija, zobu 

ekstrakcijas, zobu terapeitiskā (zobu 

plombēšana un kanālu ārstēšana) un 

ķirurģiskā ārstēšana (zobu izraušana), tai 

skaitā, zobu higiēnas pakalpojumi vienu 

reizi gadā 

ne mazāk kā 70% apmērā ar kopējo atlīdzības 

limitu EUR 280 gadā, nenosakot viena 

pakalpojuma izmaksu cenrādi ne līgumiestādēs, 

ne ārpus līgumiestādēm 

2. Zobārstniecība II – zobārsta vizīte 

un konsultācija, rentgeni, anestēzija, zobu 

ekstrakcijas, zobu terapeitiskā (zobu 

plombēšana un kanālu ārstēšana) un 

ķirurģiskā ārstēšana (zobu izraušana), tai 

skaitā, zobu higiēnas pakalpojumi vienu 

reizi gadā 

ne mazāk kā 50% apmērā ar kopējo atlīdzības 

limitu EUR 140, nenosakot viena pakalpojuma 

izmaksu cenrādi ne līgumiestādēs, ne ārpus 

līgumiestādēm 

3. Medikamentu iegāde – visi Latvijas 

Republikā reģistrētie ārstējošā ārsta 

izrakstītie medikamenti. Par valsts daļēji 

kompensējamiem medikamentiem 

atlīdzība tiek izmaksāta par daļu, kas 

netiek kompensēta, un programmā 

norādītajā apmērā neatkarīgi no valsts 

noteiktās atlaides 

ne mazāk kā 50% apmērā ar kopējo atlīdzības 

limitu EUR 100 

4. Sports (4 x mēnesī) – trenažieru zāle, 

teniss, skvošs, aerobikas un ūdens 

aerobikas nodarbības, baseina 

apmeklējumi. Tiek apmaksāti arī 1 

mēneša vai 3 mēnešu abonementi 

ne mazāk kā EUR 6 par nodarbību, ar kopējo 

atlīdzības limitu EUR 288 

Nr. 

p.k. 

Papildprogrammas apraksts Minimālās prasības 

1 2 3 

5. Ambulatorā rehabilitācija (tiek 

piedāvāta kā papildprogramma tikai 

Programmai I) – fizikālā terapija, masāža, 

manuālā terapija, ūdens procedūras, 

ārstnieciskā vingrošana grupās (apmaksā 

arī ārstnieciskās vingrošanas abonementus 

limita ietvaros), 10 reizes vienam kursam 

ar ārsta norīkojumu par katru 

rehabilitācijas veidu  

 

kopējais atlīdzības limits ne mazāk kā EUR 85 

gadā, t.sk. par 1 kursu 

6. Kritiskās slimības – ļaundabīgie 

audzēji, sirds operācija, orgānu 

transplantācija, miokarda infarkts, insults, 

izkaisītā skleroze, nieru 

nepietiekamība, redzes zaudējums, 

paralīze, vienas vai vairāku ekstremitāšu 

zaudējums. Nogaidīšanas periods 90 

dienas, izdzīvošanas periods 30 dienas 

(atlīdzību neizmaksā par diagnozi, kura 

uzstādīta pirms apdrošināšanas sākuma 

datumu) 

ne mazāk kā ar kopējo atlīdzības limitu EUR 3 

000, par gadījumu 
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2. pielikums – Pieteikums (veidne) 

PRETENDENTA PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ: 

“VALSTS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „RĪGAS PSIHIATRIJAS UN 

NARKOLOĢIJAS CENTRS” DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/09) 

2016. gada ___._______ 

 

 Iepazinušies ar konkursa nolikumu un pieņemot visus iepirkuma Nolikuma 

noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt darbinieku veselības apdrošināšanu 

saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu, kura noteikta mūsu Tehniskajā un 

Finanšu piedāvājumā un, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma. 

 Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies sniegt visus Tehniskajā 

specifikācijā paredzētos pakalpojumus, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma. 

Mēs apliecinām, ka: 

 pievienotie   dokumenti veido šo piedāvājumu. Visas iesniegtās dokumentu kopijas 

atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi; 

  tehniskais piedāvājums atklātā konkursā (Iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/09) sagatavots atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām; 

 nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 

iepirkumu procedūrā; 

 nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt 

nolikumā norādītās prasības, tai skaitā – nepastāv interešu konflikts vai citi tādi apstākļi, 

kas mums dotu jebkādas priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā; 

 apņemamies izpildīt valsts iepirkumu atbilstoši Nolikumā un līgumā norādītajiem 

nosacījumiem un prasībām. 

Mēs apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 
 

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas 

dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. 

 

Pretendenta nosaukums:             ___________________________________________ 

 

Reģistrācijas Nr.:      ___________________________________________ 

 

Paraksttiesīgā(s) amatpersona(s) ___________________________________________ 
                                                (amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

 

Kontaktinformācija:    ___________________________________________ 
                                                             (kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr., fakss, e-pasts) 

 

Pretendenta norēķinu rekvizīti: ___________________________________________ 
                            (bankas nosaukums, kods, konta Nr.) 

 

Piedāvājuma  dokumentu pakete sastāv no _______ caurauklotām lapām un tehniskā un 

finanšu piedāvājuma, kas tiek iesniegts elektroniski ierakstīts uz kompaktdiska vai zibatmiņā. 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 
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3. pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājums (veidne) 

 

Valsts  SIA  ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Atklātā konkursa (Id. Nr. RPNC/2016/09) Iepirkuma komisijai 

 

 

Pretendenta nosaukums  

pieredzes apliecinājums 

  

2016. gada ___._____________ 

 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs  

(nosaukums, reģistrācijas Nr., 

kontaktpersona, tālrunis) 

Pakalpojuma sniegšanas 

periods (uzsākšanas un 

pabeigšanas gads) 

Sniegtā pakalpojuma 

apjoms (apdrošināto 

darbinieku skaits) 

    

    

    

    

    

 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

Pielikumā: vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 
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4. Pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne) 

Valsts  SIA  ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Atklātā konkursa (Id. Nr. RPNC/2016/09) Iepirkuma komisijai 

 

 

Pretendenta nosaukums 

Tehniskais piedāvājums 

2016. gada ___._____________ 

 

Iesniedzot šo Tehnisko piedāvājumu, apņemamies nodrošināt visas Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādītās vispārējās prasības un, līguma 

noslēgšanas gadījumā, sniegt apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši sekojošam Tehniskajā piedāvājumā norādītajam apjomam un apmēram:  

 

Nr. 

p.k. 
Tehniskā specifikācija 

Pretendenta tehniskais piedāvājums 

Pretendents piedāvā pakalpojumu (Jā) vai nepiedāvā (Nē).  

Ja, „Jā” – jāsniedz pakalpojuma apraksts, norādot limitus, 

apdrošinājuma summas u.c., ja tie atšķiras no minimālajām 

prasībām  

Piezīmes par izņēmumiem, papildus limitiem 

un citiem nosacījumiem 

Programma I Programma II Programma III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Pretendents nodrošina tehniskās 

specifikācijas Vispārīgās daļas 

noteikumu izpildi  
 

   -  

2. Pacienta iemaksa - ambulatorā un 

stacionārā palīdzība valsts noteiktās 

pacienta iemaksas pilnā apmērā, 

ieskaitot pacienta līdzmaksājumus, 

atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajam 

apjomam un kārtībai, kura ir spēkā 

apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī 
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Nr. 

p.k. 
Tehniskā specifikācija 

Pretendenta tehniskais piedāvājums 

Pretendents piedāvā pakalpojumu (Jā) vai nepiedāvā (Nē).  

Ja, „Jā” – jāsniedz pakalpojuma apraksts, norādot limitus, 

apdrošinājuma summas u.c., ja tie atšķiras no minimālajām 

prasībām  

Piezīmes par izņēmumiem, papildus limitiem 

un citiem nosacījumiem 

Programma I Programma II Programma III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Maksas ambulatorā palīdzība - 
apdrošinājuma summa vienai 

apdrošināmai personai.  

Maksas ambulatorie pakalpojumi: 

 

 
     

3.1. Ārstu speciālistu, tai skaitā docentu, 

profesoru konsultācijas, tai skaitā, un 

ne tikai: ķirurga, neirologa, urologa, 

traumatologa, ginekologa, 

endokrinologa, kardiologa, 

reimatologa, nefrologa, 

gastroenterologa, otolaringologa, 

oftalmologa, pulmonologa, maksas 

ģimenes ārsta, arodslimību ārsta 

fizioterapeita konsultācijas bez 

ģimenes ārsta nosūtījuma 

 

 
     

3.2. Ārstu mājas vizītes 
 

     

3.3. Algologa, alergologa, dermatologa, 

dietologa, flebologa, ergoterapeita, 

internista, imunologa, homeopāta, 

logopēda, manuālā  terapeita, 

osteoporozes speciālista,  podologa, 

proktologa, sporta ārsta, fizioterapeita, 

vertebrologa – mugurkaula slimību 

speciālista konsultācijas 
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Nr. 

p.k. 
Tehniskā specifikācija 

Pretendenta tehniskais piedāvājums 

Pretendents piedāvā pakalpojumu (Jā) vai nepiedāvā (Nē).  

Ja, „Jā” – jāsniedz pakalpojuma apraksts, norādot limitus, 

apdrošinājuma summas u.c., ja tie atšķiras no minimālajām 

prasībām  

Piezīmes par izņēmumiem, papildus limitiem 

un citiem nosacījumiem 

Programma I Programma II Programma III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.4. Ārsta nozīmētas ārstnieciskās 

manipulācijas, tai skaitā, un ne tikai: 

injekcijas, blokādes, punkcijas, brūces 

apstrāde un pārsiešana, naga ablācija 

vai saknes rezekcija, ekscīzija, incīzija 

(furunkula, abscesa, hematomas) 

izmežģījuma, lūzuma repozīcija, 

dzirdes pārbaude, redzes pārbaude, u. 

tml. 

 
     

3.5. Laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta 

nosūtījumu –  

pilna asins aina, urīna analīze, fēču 

izmeklējumi (koprogramma, slēptās 

asinis), asins bioķīmiskie izmeklējumi 

(lipīdi, aknu testi un fermenti, 

olbaltumvielas, glikozes regulācija, 

slāpekļa vielu maiņa, elektrolīti, 

iekaisuma marķieri un reimotesti), 

vairogdziedzera hormoni, serozo 

dobumu šķidrumu izmeklēšana, asins 

grupas noteikšana,histoloģiskā 

izmeklēšana, iztriepju izmeklēšana, 

onkocitoloģiskā izmeklēšana), u. tml. 

Izmeklējumi. 

 
     

3.6. visi izmeklējumi, kurus iespējams veikt 

Centrālajā un/vai E. Gulbja Laboratorijā. 
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3.7 Papildus vērtējamie laboratoriskie 

izmeklējumi - Hematoloģiskie 

izmeklējumi, imunoloģiskie izmeklējumi, 

infekciju un antivielu noteikšana, ērču 

encefalīta antivielu noteikšana, PSA, PSA 

brīvais, vitamīns D3, vitamīns B12 

 
     

Nr. 

p.k. 
Tehniskā specifikācija 

Pretendenta tehniskais piedāvājums 

Pretendents piedāvā pakalpojumu (Jā) vai nepiedāvā (Nē).  

Ja, „Jā” – jāsniedz pakalpojuma apraksts, norādot limitus un 

apdrošinājuma summas, ja tie atšķiras no minimālajām prasībām  
Piezīmes par izņēmumiem, papildus limitiem 

un citiem nosacījumiem 

Programma I Programma II Programma III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.8. Diagnostiskie izmeklējumi – 

mammografija, EKG, ultrasonogrāfijas 

izmeklējumi, galvas asinsvadu 

doplerografiskā izmeklēšana, 

kolposkopija, audiografija, 

ehokardiografija, elektroencefalografija, 

elektromiografija, cistoskopija, 

bronhoskopija,  skaitļotājtomogrāfija, 

magnētiskās rezonanses, scintigrāfijas, 

u.tml. izmeklējumi. 

 
     

3.9. Papildus diagnostiskie izmeklējumi –  

elptests, kolonoskopija, veloergometrija, 

kuņģa - zarnu endoskopiskie 

izmeklējumi to laikā veiktās 

manipulācijas, u.tml. izmeklējumi, ar vai 

bez kontrastvielām. 

 
     

3.10. Papildus vērtējamie diagnostiskie 

izmeklējumi – dermaskopija, 

dermatoskopija, holtera monitorešana, 

osteodensitometrija, podiatrija, 

podometrija, videosigmoskopija 

izmeklējumi ar kontrastēšana, asinsvadu 
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doplerografiskā izmeklēšana 

ekstremitātēm. 

3.11. Obligātās veselības pārbaudes (OVP), 

ārstu apskates izziņu un atļauju 

saņemšanai. 
 

     

Nr. 

p.k. 
Tehniskā specifikācija 

Pretendenta tehniskais piedāvājums 

Pretendents piedāvā pakalpojumu (Jā) vai nepiedāvā (Nē).  

Ja, „Jā” – jāsniedz pakalpojuma apraksts, norādot limitus un 

apdrošinājuma summas, ja tie atšķiras no minimālajām prasībām  
Piezīmes par izņēmumiem, papildus limitiem 

un citiem nosacījumiem 

Programma I Programma II Programma III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.12. Ambulatorā rehabilitācija – fizikālā 

terapija, masāža, manuālā terapija, 

ūdens procedūras, ārstnieciskā 

vingrošana (apmaksā arī ārstnieciskās 

vingrošanas abonementus limita 

ietvaros), 10 reizes vienam kursam par 

katru rehabilitācijas veidu (pakalpojumi 

pieejami arī dienas stacionārā vai 

stacionārās rehabilitācijas centrā). 

 
     

3.13. Vakcinācija – ērču encefalīts, gripa u. 

tml.   
     

4. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

  
     

5. Maksas stacionārā palīdzība – 

ārstēšanās stacionārā ar vai bez primārās 

veselības aprūpes ārsta norīkojuma, tai 

skaitā: 

 
     

5.1. medicīniskie pakalpojumi dienas un 

diennakts stacionārā (slimnīca), tai 

skaitā - plānveida operācijas; 
 

     

5.2. Ārstēšanās paaugstināta servisa 

apstākļos  
   

 
 

6. Grūtnieču aprūpe 
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7. Kopējā apdrošinājuma summa EUR 

vienai personai par pakalpojumiem, 

kurus piedāvā Pretendents 
 

   
 

 

 

Papildprogrammas*: 

Nr. 

p.k. 

Tehniskā specifikācija Pretendenta tehniskais piedāvājums  

Pretendents piedāvā pakalpojumu (Jā) vai nepiedāvā (Nē). 

Ja, „Jā” – jāsniedz pakalpojuma apraksts 

 

1 2 3  

1. Zobārstniecība I 

 

  

2. Zobārstniecība II 

 

  

3. Medikamentu iegāde  

 

  

4. Sports  

 

  

5. Maksas ambulatorās 

rehabilitācijas kurss Programmai I   

 

  

6. Kritiskās slimības 

 

  

  

 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 
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5. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

 

Valsts  SIA  ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Atklātā konkursa (Id. Nr. RPNC/2016/09) Iepirkuma komisijai 

 

Pretendenta nosaukums 

Finanšu piedāvājums 

2016.gada ___._____________ 
 

Nr. 

p.k. 
Programmas  

1. pakalpojumu grupa 

(150 darbinieki un vairāk) 

2. pakalpojumu grupa 

(200 darbinieki un vairāk) 

3. pakalpojumu grupa 

(5 darbinieki un vairāk) 

kopējā 

apdrošinājuma 

summa (EUR) 

vienai personai 

gadā 

prēmijas 

summa 

EUR 

vienai 

personai 

kopējā 

apdrošinājuma 

summa (EUR) 

vienai 

personai gadā 

prēmijas 

summa 

EUR 

vienai 

personai 

kopējā 

apdrošinājuma 

summa (EUR) 

vienai 

personai gadā 

prēmijas 

summa 

EUR 

vienai 

personai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Programma I     --- --- 

2. Programma II     --- --- 

3. Programma III --- --- --- ---   

 

 

Nr. 

p.k. 

Programmas apraksts Apdrošināmo personu skaits 

1. Grupa 

5-14 

2. Grupa 

15-29 

3. Grupa 

30-49 

4. Grupa 

50 un vairāk 

Prēmija* Prēmija Prēmija Prēmija 
1 2 3 4 5 6 

Papildprogrammas:     

1. Zobārstniecība I     

2. Zobārstniecība II     

3. Medikamenti      

4. Sports (4 x mēnesī)     

5. Rehabilitācija      

6. Kritiskās slimības     

Kopsumma (EUR):     

 

* Prēmija – prēmijas summa EUR vienai personai konkrētās grupas ietvaros 

 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma apraksts 

Pretendenta 

piedāvājums 
1 2 3 

1. Darbinieku ģimenes locekļu 

prēmijām piemērojamais koeficients 

 

 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 
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6. pielikums – Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un metodika 

 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN METODIKA 

 

 

Iepirkumu komisija piedāvājumus izvērtēs, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

Tā noteikšanai tiek izmantota izdevīguma punktu metode, ņemot vērā turpmāk norādītos 

vērtēšanas kritērijus un maksimāli piešķiramo punktu skaitu: 

 

Nr. 

p.k. 

Vērtēšanas kritēriji Maksimāli piešķiramais 

punktu skaits 
1 2 3 

1. Pamatprogrammu prēmijas 46 

2. Pamatprogrammu apdrošinājuma summa 6 

3. Pamatprogrammu limitu paaugstinājums 16 

4. Papildpakalpojumu piedāvājums 17 

5. Papildprogrammu prēmijas 7 

6. Ārpus līgumorganizāciju cenrādis maksas ambulatoriem un 

stacionāriem pakalpojumiem 
6 

7. Ģimenes locekļu apdrošināšanas prēmijas koeficients 2 

 Kopsumma: 100 

 

Punkti par iesniegtajiem piedāvājumiem tiks piešķirti saskaņā ar sekojošu metodiku: 

 

Nr. 

p.k. 

Tehniskā piedāvājuma 

vērtēšanas kritēriji 

Maksimālais 

punktu skaits 
Punktu piešķiršanas metodika 

1 2 3 4 

1. 
Pamatprogrammu 

vērtēšanas kritēriji 
46 

Prēmijas vidējā cena vienam darbiniekam tiek 

aprēķināta saskaitot 1. un 2. pakalpojumu grupas 

prēmijas (Nolikuma 2.1.1. punkts) 

1.1. Programmas I prēmija vienam 

darbiniekam 

20 Maksimālais punktu  skaits (22) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar zemāko pamatprogrammas 

prēmijas vidējo cenu. Pārējiem piedāvājumiem 

piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot 

proporcijas principu pret piedāvājumu ar zemāko 

piedāvāto prēmiju pēc formulas Max * (x / y) = z, 

kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – lētākais piedāvājums 

y – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

1.2. Programmas II prēmija 

vienam darbiniekam 

16 Maksimālais punktu  skaits (14) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar zemāko pamatprogrammas 

prēmijas vidējo cenu 1 darbiniekam. Pārējiem 

piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, 

izmantojot proporcijas principu pret piedāvājumu ar 

zemāko piedāvāto prēmiju pēc formulas  

Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – lētākais piedāvājums 

y – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 
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1.3. Programmas III prēmija 

vienam darbiniekam 

10 Maksimālais punktu  skaits (10) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar zemāko pamatprogrammas 

prēmijas vidējo cenu 1 darbiniekam. Pārējiem 

piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, 

izmantojot proporcijas principu pret piedāvājumu ar 

zemāko piedāvāto prēmiju pēc formulas  

Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – lētākais piedāvājums 

y – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

2. Pamatprogrammu 

apdrošinājuma summas 

paaugstinājums 

6 Piedāvājumā (-os), norādītiem limitiem, kas nav 

uzskatāmi par būtiski paaugstinātiem limitiem, tiek 

piešķirti 0 punktu. Limiti uzskatāmi par būtiski 

paaugstinātiem, ja tie pārsniedz Nolikumā norādīto 

minimālo limitu maksas ambulatorajai palīdzībai ne 

mazāk kā par EUR 50 (piecdesmit euro) un maksas 

stacionārajai palīdzībai ne mazāk kā par EUR 100 

(viens simts euro). Norādot limita paaugstinājumu, 

Pretendentam jānorāda atbilstošs kopējās 

apdrošinājuma summas palielinājums. 

2.1. Maksas ambulatorās 

palīdzības apdrošinājuma 

summa Programmas I ietvaros 

1 Maksimālais punktu  skaits (1) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar lielāko paaugstināto 

apdrošinājuma summu. Pārējiem piedāvājumiem 

piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot 

proporcijas principu pret piedāvājumu ar augstāko 

piedāvāto apdrošinājuma summu pēc formulas Max 

* (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus  

y – augstākās apdrošinājuma summas piedāvājums 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

2.2. Maksas ambulatorās 

palīdzības apdrošinājuma 

summa Programmas II 

ietvaros 

1 Maksimālais punktu  skaits (1) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar lielāko paaugstināto 

apdrošinājuma summu. Pārējiem piedāvājumiem 

piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot 

proporcijas principu pret piedāvājumu ar augstāko 

piedāvāto apdrošinājuma summu pēc formulas Max 

* (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus  

y – augstākās apdrošinājuma summas piedāvājums 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

2.3. Maksas ambulatorās 

palīdzības apdrošinājuma 

summa Programmas III 

ietvaros 

1 Maksimālais punktu  skaits (1) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar lielāko paaugstināto 

apdrošinājuma summu. Pārējiem piedāvājumiem 

piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot 

proporcijas principu pret piedāvājumu ar augstāko 

piedāvāto apdrošinājuma summu pēc formulas Max 

* (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus  

y – augstākās apdrošinājuma summas piedāvājums 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

2.4. Maksas stacionārās palīdzības 

apdrošinājuma summa 

Programmas I ietvaros 

1 Maksimālais punktu  skaits (1) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar lielāko paaugstināto 

apdrošinājuma summu. Pārējiem piedāvājumiem 

piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot 

proporcijas principu pret piedāvājumu ar augstāko 

piedāvāto apdrošinājuma summu pēc formulas  

Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 
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x – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus  

y – augstākās apdrošinājuma summas piedāvājums 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

2.5. Maksas stacionārās palīdzības 

apdrošinājuma summa 

Programmas II ietvaros 

1 Maksimālais punktu  skaits (1) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar lielāko paaugstināto 

apdrošinājuma summu. Pārējiem piedāvājumiem 

piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot 

proporcijas principu pret piedāvājumu ar augstāko 

piedāvāto apdrošinājuma summu pēc formulas  

Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus  

y – augstākās apdrošinājuma summas piedāvājums 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

2.6. Maksas stacionārās palīdzības 

apdrošinājuma summa  

Programmas II ietvaros 

1 Maksimālais punktu  skaits (1) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar lielāko paaugstināto 

apdrošinājuma summu. Pārējiem piedāvājumiem 

piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot 

proporcijas principu pret piedāvājumu ar augstāko 

piedāvāto apdrošinājuma summu pēc formulas  

Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus  

y – augstākās apdrošinājuma summas piedāvājums 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

3. Pamatprogrammu I un II 

limitu paaugstinājums 

16 Maksimālais punktu  skaits tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar lielāko būtiski paaugstināto 

limitu. Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti 

tiek aprēķināti, izmantojot proporcijas principu pret 

piedāvājumu ar augstāko piedāvāto limitu pēc 

formulas Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus  

y – augstākās limita summas piedāvājums 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

3.1. Ārstu speciālistu, tai skaitā 

docentu, profesoru 

konsultācijas Programmai I 

2 Limiti uzskatāmi par būtiski paaugstinātiem, ja tie 

pārsniedz Nolikumā norādīto minimālo limitu ne 

mazāk kā par EUR 3 

3.2. Ārstnieciskās manipulācijas 

vienas vizītes laikā 

Programmai I 

2 Limiti uzskatāmi par būtiski paaugstinātiem, ja tie 

pārsniedz Nolikumā norādīto minimālo limitu ne 

mazāk kā par EUR 2 

3.3. Diagnostiskie izmeklējumi 

Programmai I 
 2 Limits uzskatāms par būtiski paaugstinātu, ja 

piedāvātais limits gadā pārsniedz Nolikumā norādīto  

minimālo limitu vismaz par  EUR 20. Maksimāli 

iespējamais punktu skaits (2) tiek piešķirts arī tad, ja 

pakalpojumi līgumiestādēs tiek apmaksāti 100% 

apmērā bez limita ierobežojuma, maksas 

ambulatorās palīdzības gada apdrošinājuma summas 

ietvaros 

3.4. Maksas stacionārā palīdzība 

Programmai I 
 2 Limiti uzskatāmi par būtiski paaugstinātiem, ja tie 

pārsniedz Nolikumā norādīto minimālo limitu par 

vienu stacionēšanās gadījumu ne mazāk kā par EUR 

100 

3.5. Ārstu speciālistu, tai skaitā 

docentu, profesoru 

konsultācijas Programmai II 

2 Limiti uzskatāmi par būtiski paaugstinātiem, ja tie 

pārsniedz Nolikumā norādīto minimālo limitu ne 

mazāk kā par EUR 3 

3.6. Ārstnieciskās manipulācijas 

vienas vizītes laikā 

Programmai II 

2 Limiti uzskatāmi par būtiski paaugstinātiem, ja tie 

pārsniedz Nolikumā norādīto minimālo limitu ne 

mazāk kā par EUR 2 

3.7. Diagnostiskie izmeklējumi 

Programmai II 
 2 Limits uzskatāms par būtiski paaugstinātu, ja 

piedāvātais limits gadā pārsniedz Nolikumā norādīto  

minimālo limitu vismaz par  EUR 20. Maksimāli 
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iespējamais punktu skaits (2) tiek piešķirts arī tad, ja 

pakalpojumi līgumiestādēs tiek apmaksāti 100% 

apmērā bez limita ierobežojuma, maksas 

ambulatorās palīdzības gada apdrošinājuma summas 

ietvaros 

3.8. Maksas stacionārā palīdzība 

Programmai II 
 2 Limiti uzskatāmi par būtiski paaugstinātiem, ja tie 

pārsniedz Nolikumā norādīto minimālo limitu par 

vienu stacionēšanās gadījumu ne mazāk kā par EUR 

100 

4. Papildpakalpojumu 

piedāvājums Programmai II 

15 Maksimālais punktu  skaits (15) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem), kuros iekļauts lielākais 

papildpakalpojumu skaits. 

 

Papildpakalpojumi, kurus Pretendents iekļauj 

piedāvājumā Programmai II jāiekļauj arī 

Programmai III. Pretējā gadījumā punkti netiek 

piešķirti. 

4.1. Ārstu konsultācijas maksas 

ambulatorās palīdzības 

ietvartos: 

Algologa, alergologa, 

dermatologa, dietologa, 

flebologa, ergoterapeita, 

internista, imunologa, 

homeopāta, logopēda, 

manuālā  terapeita, 

osteoporozes speciālista,  

 podologa, proktologa, 

sporta ārsta, vertebrologa – 

mugurkaula slimību 

speciālista konsultācijas 

4 

Maksimālais punktu  skaits (4) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem), kuros iekļauti visi  

papildpakalpojumi . Minimālais punktu skaits (1) 

tiek piešķirts par jebkuriem četriem piedāvātiem 

papildpakalpojumiem.  

4.2. Laboratoriskie izmeklējumi 

maksas ambulatorās palīdzības 

ietvartos: 

Hematoloģiskie izmeklējumi, 

imunoloģiskie izmeklējumi, 

infekciju un antivielu 

noteikšana, ērču encefalīta 

antivielu noteikšana, PSA, 

PSA brīvais, vitamīns D3 

vitamīns B12 

2 

Maksimālais punktu  skaits (2) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem), kuros iekļauti visi šajā punktā  

norādītie pakalpojumi. Minimālais punktu skaits (1) 

tiek piešķirts par jebkuriem četriem piedāvātiem 

papildpakalpojumiem. 

4.3. Diagnostiskie izmeklējumi 

maksas ambulatorās palīdzības 

ietvartos: 

Dermaskopija, 

dermatoskopija, 

holtera monitorešana, 

osteodensitometrija, 

podiatrija, podometrija, 

videosigmoskopija, 

izmeklējumi ar kontrastēšanu, 

asinsvadu doplerografiskā 

izmeklēšana ekstremitātēm 

3 

Maksimālais punktu  skaits (3) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem), kuros iekļauti visi šajā punktā  

norādītie pakalpojumi. Minimālais punktu skaits (1) 

tiek piešķirts par jebkuriem trim piedāvātiem 

papildpakalpojumiem.  

4.4. Rehabilitācijas pakalpojumi 

maksas ambulatorās palīdzības 

ietvartos, kas ir pieejami arī 

dienas stacionārā vai 

stacionārās rehabilitācijas 

centrā. 

3 
Maksimālais punktu  skaits (4) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem), kuros iekļautie rehabilitācijas 

pakalpojumi ambulatorās palīdzības ietvartos ir 

pieejami arī dienas stacionārā vai stacionārās 

rehabilitācijas centrā.  

4.5. Operācijas maksas stacionārās 

palīdzības ietvartos: 

Vēnu lāzeroperācijas, vēnu 

3 Maksimālais punktu  skaits (3) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem), kuros iekļauti visi šajā punktā  

norādītie pakalpojumi. Minimālais punktu skaits (1) 
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operācijas pēc Varady 

metodes 

kataraktas, glaukomas 

operācija, endoprotezēšana,  

mugurkaula  operācijas, LOR 

operācijas ar lāzertehnoloģiju, 

ieskaitot hroniskās 

saslimšanas, 

proktoloģiskās operācijas 

tiek piešķirts par jebkuriem trim piedāvātiem 

papildpakalpojumiem.  

5. Papildprogrammu prēmija  7 Maksimālais punktu  skaits (7) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar zemāko papildprogrammu 

prēmiju 1 darbiniekam, kas tiek aprēķināta, 

saskaitot visu papildprogrammu un to grupu 

prēmijas kopā. Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie 

punkti tiek aprēķināti, izmantojot proporcijas 

principu pret piedāvājumu ar zemāko piedāvāto 

prēmiju pēc formulas Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – lētākais piedāvājums 

y – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

6. Ārpus līgumorganizāciju 

cenrādis maksas 

ambulatoriem un 

stacionāriem 

pakalpojumiem 

6 
Maksimālais punktu skaits (6) tiek piešķirts saskaņā 

ar Nolikuma 7. pielikumā norādīto lielāko kopējo 

cenu summu. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiks 

aprēķināti pēc formulas: Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus 

y – piedāvājums ar lielāko summu 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

7. Ģimenes locekļu 

apdrošināšanas prēmijas 

koeficents 

2 Maksimālais punktu  skaits (2) tiek piešķirts 

piedāvājumam(-iem) ar zemāko darbinieku ģimenes 

locekļu apdrošināšanas prēmijas koeficientu, ja tas 

ir zemāks par maksimāli pieļauto koeficientu (1.25). 

Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek 

aprēķināti, izmantojot proporcijas principu pret 

piedāvājumu ar zemāko piedāvāto koeficentu pēc 

formulas Max * (x / y) = z, kur: 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – piedāvājums ar mazāko koeficentu 

y – vērtētais piedāvājums, kuram aprēķina punktus 

z – vērtētā piedāvājuma iegūtie punkti 

Piedāvājumam(-iem), kas sakrīt ar Nolikumā 

norādīto maksimālo koeficentu (1.25), tiek piešķirti 

0 punktu.  

 

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kas iegūs augstāko 

kopējo punktu skaitu saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem. 
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7. pielikums – Ārpus līgumorganizāciju cenrādis  

 

Ārpus līgumorganizāciju cenrādis Programmām I, II un III 
 

Nr.p.k. Pakalpojumi Apmaksa, EUR* 

  Programmai 

I 

Programmai 

II 

Programmai 

III 

1. Pirmreizējās ārsta konsultācijas    

2. Atkārtotas ārsta konsultācijas    

3. Konsultācijas pie profesora, docenta     

4. Mājas vizītes    

5. Manipulācijas:    

5.1. Ārstnieciskās manipulācijas ķirurģijā 

vienas pieņemšanas laikā 

   

5.2. Ārstnieciskās manipulācijas LOR vienas 

pieņemšanas laikā 

   

5.3. Ārstnieciskās manipulācijas oftalmoloģijā 

vienas pieņemšanas laikā 

   

5.4. Ārstnieciskās manipulācijas dermatoloģijā 

vienas pieņemšanas laikā 

   

5.5 Blokāde, locītavas punkcija    

5.6. Epidurālā blokāde    

6. Diagnostiskie izmeklējumi    

6.1. Iekšējo orgānu ultrasonogrāfija    

6.2. Mammogrāfija    

6.3. Orgānu rentgenoloģiskie izmeklējumi ar 

kontrastvielu  

   

6.4. Funkcionālie izmeklējumi    

6.5. Fibrogastroskopija    

6.6 Ehokardiogrāfija    

6.7. Kompjuterizēta encefalogrāfija, 

elektroencefalogrāfija - EEG, 
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elektromiogrāfija 

6.8. Kompjuterizēta encefalogrāfija, 

elektroencefalogrāfija - EEG, 

elektromiogrāfija, 3 un 4 dimensiju 

izmeklējumi 

   

6.9. Osteodensitometrija    

6.10. Holtera monitorēšana     

6.11. Endoskopiskie izmeklējumi ---   

6.12 Veloergometrija  ---   

6.13 Elptests    

6.14 Kolonoskopija    

6.15 Magnētiskā rezonanse     

6.16 Skaitļotājtomogrāfiskie izmeklējumi     

6.17 Scintigrāfija    

7. Vakcinācija:    

7.1. Pret ērču encefalītu    

7.2. Pret gripu    

7.3. 

Pret B hepatītu 

--- 

 

  

7.4. Pret A hepatītu ---   

7.5. Pret A un B hepatītu ---   

8. Maksa par paaugstināta servisa palātu    

9. Summa kopā, EUR    

10. Laboratorijas izmeklējumi 
100% apmērā atbilstoši tehniskajām 

prasībām 

Piezīmes: 

Apmaksa, EUR* – piedāvātā summa nevar būt divas reizes lielāka par maksimālo medicīnisko 

iestāžu noteikto cenu vienam pakalpojumam 

Sadaļās, kuras atzīmētas ar „ --- ”, informācija nav jānorāda, un tā netiks vērtēta. 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
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___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 
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8. pielikums – Iepirkuma līguma projekts 

PROJEKTS 
 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2016/09 

PAR VALSTS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „RĪGAS PSIHIATRIJAS 

UN NARKOLOĢIJAS CENTRS” DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANU 

 

Rīgā,    201__. gada __. _______ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 

vienotais reģistrācijas Nr.50003342481, turpmāk tekstā – Apdrošinājuma ņēmējs, kuru 

saskaņā ar statūtiem pārstāv tā valdes priekšsēdētājs J. Buģins, valdes locekle I. Starkova un 

valdes loceklis I. Rezebergs , no vienas puses, un 

___________________________________________________, vienotais reģistrācijas 

Nr._____________, turpmāk tekstā – Apdrošinātājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tā 

valdes __________ __________________,  

no otras puses, abas puses turpmāk tekstā kopā sauktas par Līdzējiem, pamatojoties uz atklātā 

konkursa “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” darbinieku veselības apdrošināšana” (identifikācijas Nr. RPNC2015/06) rezultātiem, 

noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Apdrošinājuma ņēmējs pasūta, bet Apdrošinātājs nodrošina Līguma 1.2.punktā norādīto 

personu, turpmāk – Apdrošinātās personas, veselības apdrošināšanas pakalpojumus, 

turpmāk – Pakalpojumi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, Apdrošināšanas noteikumiem (Līguma 1.pielikums) un saskaņā ar Līgumam 

pievienotā Tehniskā piedāvājuma (Līguma 2.pielikums) un Finanšu piedāvājuma 

(Līguma 3.pielikums) noteikumiem un Apdrošinājuma ņēmēja norādījumiem. 

1.2. Apdrošinātās personas ir (Līguma 4.pielikums): 

1.2.1. Apdrošinājuma ņēmēja nodarbinātās personas, turpmāk – Darbinieki, atbilstoši  

Apdrošinājuma ņēmēja iesniegtam sarakstam; 

1.2.2. Darbinieku ģimenes locekļi, kuri Līguma izpratnē ir Darbinieka laulātais, t.sk., 

faktiskā kopdzīvē dzīvojošais, un pirmās pakāpes radinieki – bērni un vecāki. 

 

 

2. Līguma termiņš un apdrošināšanas periods 

2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Apdrošināšanas periods, kura laikā Apdrošinātājs apņemas sniegt apdrošināšanas 

pakalpojumus, ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no 2017. gada __. janvāra līdz 

2018. gada __. janvārim [vai no pirmās apdrošināšanas polises izsniegšanas brīža]. 

 

3. Apdrošinājuma summa, apdrošināšanas prēmija un norēķinu kārtība 

3.1. Apdrošināšanas prēmija par apdrošināšanas Pakalpojumiem Darbiniekam vai tā 

ģimenes loceklim tiek noteikta atbilstoši Finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums), 

bet gada apdrošinājuma summa – atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 

2.pielikums).  
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3.2. Kopējā apdrošināšanas prēmija par Apdrošinājuma ņēmēja ________Darbinieku 

apdrošināšanu saskaņā ar tehniskajā piedāvājumā  minētajām apdrošināšanas 

programmām uz Līguma noslēgšanas brīdi ir EUR__________  

(_________________________ euro). 

3.3. Līguma 3.2. punktā norādītā kopējā apdrošināšanas prēmija saskaņā ar Apdrošinātāja 

izrakstītiem rēķiniem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina, apdrošināšanas polises un 

veselības apdrošināšanas karšu saņemšanas dienas jāpārskaita Apdrošinātāja norēķinu 

kontā sekojošos 2 (divos) maksājumos, bet ne vēlāk kā: 

3.3.1. apdrošināšanas prēmijas pirmā daļa EUR__________  

(_________________________ euro) apmērā līdz 201_. gada __. ________; 

3.3.2. apdrošināšanas prēmijas otrā daļa EUR__________  

(_________________________ euro) apmērā līdz 201_. gada ___. ________. 

3.4. Darbinieka ģimenes loceklis apmaksā savu apdrošinājuma prēmiju vienā maksājumā 

saskaņā ar Apdrošinātāja izrakstītu rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina, 

apdrošināšanas polises un veselības apdrošināšanas kartes saņemšanas dienas. 

3.5. Darbinieka ģimenes loceklim un Darbiniekam, kurš tiek iekļauts Apdrošināto personu 

sarakstā pēc Līguma noslēgšanas, Apdrošinājuma prēmija tiek noteikta atbilstoši 

Tehniskās specifikācijas 9.3. punktam un Finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums), 

bet apdrošinājuma summa – atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 

2.pielikums). 

3.6. Prēmiju par Līguma 3.4. punktā norādītajiem Darbiniekiem Apdrošinājuma ņēmējs 

samaksā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Apdrošinātāja rēķina, polises 

pielikuma un papildus veselības apdrošināšanas kartes saņemšanas dienas.  

3.7. Finanšu piedāvājumā norādītā gada apdrošināšanas prēmija Līguma laikā nevar tikt 

paaugstināta, neatkarīgi no jebkādiem Apdrošinātāju ietekmējošiem apstākļiem. 

3.8. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Apdrošinājuma ņēmējs ir veicis bankas 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Apdrošinātāja norēķinu kontu. 

 

 

4. Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi 

4.1. Apdrošinātājs apņemas: 

4.1.1. 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izsniegt Apdrošinājuma 

ņēmējam apdrošināšanas polisi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, 

Apdrošināto personu individuālās veselības apdrošināšanas kartes, 

apdrošināšanas programmu aprakstus, informāciju par apdrošināšanas 

atlīdzības saņemšanas kārtību un noteikumiem un informāciju par līgumiestāžu 

sarakstiem;  

4.1.2. nodrošināt Apdrošinājuma ņēmēja Apdrošinātajām personām Līgumā un tā 

pielikumos paredzēto pakalpojumu saņemšanu un savlaicīgu apdrošināšanas 

atlīdzību izmaksu visā apdrošināšanas perioda laikā; 

4.1.3. 10 (desmit) dienu laikā, pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja rakstisku 

iesniegumu par veselības apdrošināšanas kartes darbības pārtraukšanu sakarā ar 

Darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Darbinieku un saņemto attiecīgo 

veselības apdrošināšanas karti, pārskaitīt uz Apdrošinājuma ņēmēja norādīto 

norēķinu kontu apdrošināšanas prēmijas neizmantoto daļu; 

4.1.4. nodrošināt no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātajām personām saņemto 

ziņu neizpaušanu trešajām personām, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams 

sadarbībā ar iestādi, kurā saņemts apdrošināšanas programmā ietvertais 

pakalpojums, vai ārstniecības personu Līgumā noteikto saistību izpildei, 

garantējot datu aizsardzību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 

likumu un nekavējoties informējot Apdrošinājuma ņēmēja kontaktpersonu par 

informācijas pieprasīšanas un izpaušanas gadījumu; 
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4.1.5. piedzīt pārtērētās apdrošinājuma summas no Apdrošinātās personas, kura 

pieļāvusi kopējā atlīdzības limita vai apdrošinājuma summas pārtēriņu; 

4.1.6. apmaksāt Apdrošinājuma ņēmēja piesaistītā brokera – SIA “Partner Broker”, 

reģistrācijas Nr. 40103175343 (turpmāk – Brokeris) atlīdzību par 

apdrošināšanas brokera pakalpojumiem, kas noteikta 8% (astoņi procenti) no 

apdrošināšanas prēmijas, bet kopsummā ne vairāk kā EUR 3 990 (trīs tūkstoši 

deviņi simti deviņdesmit euro) apmērā. 

4.1.7. nekavējoties informēt Apdrošinājuma ņēmēju par Apdrošinātājam zināmajiem 

Līguma izpildes laikā pastāvošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas 

varētu aizkavēt ar Līgumu uzņemto saistību izpildi, tai skaitā un ne tikai – par 

Apdrošinātājam ierosinātu maksātnespējas procesu, tā saimnieciskās darbības 

apturēšanu vai pārtraukšanu.  

4.2. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas: 

4.2.1. veikt apdrošināšanas prēmijas maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā; 

4.2.2. informēt Apdrošinātās personas par apdrošināšanas noteikumiem un 

iepazīstināt ar veselības apdrošināšanas kartes lietošanas kārtību, tai skaitā – 

informēt Apdrošinātās personas ka, sasniedzot programmā norādītā limita 

apmēru, viņiem nav tiesību saņemt turpmākus ārstniecības pakalpojumus, 

uzrādot līgumiestādēm veselības apdrošināšanas karti; 

4.2.3. rakstiski informēt Apdrošinātāju par Līguma 4.pielikumā (Apdrošinātās 

personas) veicamajiem grozījumiem, norādot izslēgtā un/vai papildus iekļautās 

personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un apdrošināšanas 

programmu. 

 

 

5. Atbildība un sankcijas 

5.1. Līdzēji savstarpēji ir materiāli atbildīgi par līgumsaistību neizpildi, kā arī par otram 

Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līguma 

izpildē Līdzēju iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5.2. Par Līdzēju noteikto samaksas termiņu kavējumu vainīgais Līdzējs maksā otram 

Līdzējam par katru nokavēto apmaksas dienu līgumsodu 0.05% (piecas procenta 

simtdaļas) apmērā no Līgumā norādītajā termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk 

kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda summas. 

 

6. Nepārvarama vara 

Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 

varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju. Gadījumā, ja nepārvaramas 

varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības 

vienpusēji atkāpties no šī Līguma, nosūtot par to paziņojumu otram Līdzējam 10 (desmit) 

dienas iepriekš. 

 

 

7. Noslēguma noteikumi 

7.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties, kas pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
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7.2. Pretenzijas vai sūdzības Apdrošinātājs izskata 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja 

iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska 

papildu informācija, Apdrošinātājs nodrošina atbildes sniegšanu 20 dienu laikā pēc 

attiecīga iesnieguma par pretenzijām vai sūdzības saņemšanas. 

7.3. Ja strīda risinājums netiks rasts, strīds izšķirams tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

7.4. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar būt par 

pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek 

reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

7.5. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju 

pilnvarotās personas: 

7.5.1. Apdrošinājuma ņēmēja pilnvarotais pārstāvis: _______________, tālrunis: 

___________; e-pasts ___________________; 

7.5.2. Apdrošinājuma ņēmēja intereses pārstāvošais brokeris – SIA “Partner broker”, 

reģistrācijas numurs 40103175343, _______________, tālrunis: ___________; e-

pasts ___________________; 

7.5.3. Apdrošinātāja pilnvarotais pārstāvis: ______________, tālrunis: ___________; 

e-pasts ___________________. 

7.6. Līdzēju pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā 

par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai. 

7.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to 

paziņot otram Līdzējam 3 (trīs) darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

7.8. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, nesedzot 

zaudējumus, kas Apdrošinātājam rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa: 

7.8.1. nekavējoties, ja Apdrošinātājam pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās 

aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai 

Apdrošinātājam veselības apdrošināšanas veikšanai izsniegtā licence ir anulēta 

vai licences darbība apturēta; 

7.8.2. ja Apdrošinājuma ņēmējs par Līguma izbeigšanu rakstiski brīdina 

Apdrošinātāju vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš. 

7.9. Apdrošinātājam nav tiesību izbeigt Līgumu pirms termiņa notecējuma, izņemot likumā 

„Par Apdrošināšanas līgumu” noteiktajos gadījumos. 

7.10. Laužot Līgumu pirms termiņa, visas saskaņā ar Līgumu izsniegtās veselības 

apdrošināšanas kartes savu darbību pārtrauc un Apdrošinātājs 15 (piecpadsmit) dienu 

laikā atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam neizmantoto (atlikušo) prēmijas daļu likumā 

„Par Apdrošināšanas līgumu” un Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7.11. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tad, ja starp Līdzējiem par to ir 

panākta vienošanās un tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas. 

7.12. Līgums sagatavots uz __ (_______) lapām un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku. Katram no Līdzējiem ir izsniegts viens Līguma eksemplārs. 

7.13. Līgumam ir šādi pielikumi: 

1.1.1. 1.pielikums – Apdrošināšanas noteikumi 

1.1.2. 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums 

1.1.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājums  

1.1.4. 4.pielikums – Apdrošināmo personu saraksts 

 

 

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
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Valdes loceklis I. Rezebergs 

 

 

 

 

 

Apdrošinājuma ņēmējs: Apdrošinātājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV11TREL9290410000000 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305 

 

___________________________  

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins 

 

___________________________  

Valdes locekle I. Starkova 

 

___________________________  
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9. pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka: 

 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

 

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, 

ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 

 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma 

piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 

 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem3 un bez 

konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar 

vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ 

Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu 

informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, 

raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā 

ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem 

nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai 

pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums. 

 

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma 

noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika 

vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 

4.2. apakšpunktu. 

 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām 

vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto 

                                                           
3 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav 

Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šim iepirkumam. 
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apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums4 paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no 

dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības 

programmas5 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. 

 

Datums______________ 

   

  Paraksts 

 

 

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda 

pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.) 

 

 

Pielikums 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir 

bijusi saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

Datums______________ 

   

  Paraksts 
 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                       V. Šarkovska 

 

 

 

 
 

 

                                                           
4 Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 3.punkts un ceturtās daļas 2.punkts. 
5 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. 

noteikumos Nr.796 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 

13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka 

tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda 

samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas 

soda nav pieejams. 


