
LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

Iepirkums Nr. LB/2017/90 "Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu un sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieka obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" 

 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

14.11.2017. Nr. 3 

Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par konferenču zāles krēslu 

piegādi (tālāk tekstā – komisija) vadītāja I. Krastiņa. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi R. Jakovļevs un E. Cišs. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre V. Vecvanaga.  

1. Saņemtie piedāvājumi: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums Līgumcena (EUR) 

1. 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Ārvalsts komersanta 

ERGO Insurance SE, Eiropas komercsabiedrība, filiāle 
47 575,80 

2. "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS 38 436,00 

3. ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle 40 463,881 
1 Veikti aritmētisko kļūdu labojumi: ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle piedāvātā līgumcena pirms kļūdu 

labošanas – 40 269,70 EUR 

2. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

"Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS 

3. Līgumcena 

Piedāvātā līgumcena – 38 436,00 EUR. Kopējā prēmija katram līguma darbības gadam tiks 

aprēķināta atbilstoši aktualizētajam apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstam, apdrošinājuma 

summām un tarifa likmēm. 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Ārvalsts komersanta ERGO 

Insurance SE, Eiropas komercsabiedrība, filiāle, "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS un 

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle piedāvājumus un publiski pieejamās datubāzēs esošo 

informāciju, komisija secina, ka: 

1) pretendentu ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Ārvalsts komersanta ERGO Insurance SE, 

Eiropas komercsabiedrība, filiāle, "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS un ADB "Gjensidige" 

Latvijas filiāle kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām; 

2) pretendenta ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Ārvalsts komersanta ERGO Insurance SE, 

Eiropas komercsabiedrība, filiāle piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Komisija laboja "Baltijas 

Apdrošināšanas Nams" AAS piedāvājuma 1. punkta 11. un 12. pozīcijā norādīto tarifa likmi 

pirmajam līguma darbības gadam (% no apdrošinājuma summas gadā) 0,023 uz 2,362 un ADB 

"Gjensidige" Latvijas filiāle piedāvājuma 1. punkta 16. pozīcijā norādīto apdrošināšanas 

prēmiju pirmajam līguma darbības gadam 130,96 EUR uz 431,75 EUR un 23. pozīcijā norādīto 

apdrošināšanas prēmiju pirmajam līguma darbības gadam 628,85 EUR uz 690,80 EUR; 
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3) "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais 

(viszemākā līgumcena); 

4) Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 14.11.2017. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendenta "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS nav attiecināms neviens no 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no dalības 

iepirkumā gadījumiem. 

 

Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) par uzvarētāju atzīt "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS un slēgt ar to iepirkuma līgumu 

par Latvijas Bankas transportlīdzekļu un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka obligāto 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu; 

2) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai informatīvu paziņojumu par noslēgto 

līgumu un informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

   

Sēdes vadītāja                                                                              I. Krastiņa 

 

 

  Protokolētāja                 V. Vecvanaga 

 

 


