KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 28675556, fakss 64207680, e-pasts: info@kocenunovads.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8² pantam
„Kocēnu

novada domei piederošo sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās (OCTA)
un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2016/03
ZIŅOJUMS
2016. gada 20.aprīlī
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Kocēnu novada dome, reģ. Nr.
90009114171
Adrese: Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV 4220
Paziņojums par līgumu publicēts internetā www.iub.gov.lv: 25.02.2016.
Iepirkumu komisija: Iepirkumu komisija darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes
26.06.2013. lēmumu Nr. 9 (17.§) „Par publisko iepirkumu komisijas izveidošanu” un Kocēnu
novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma procedūras „Kocēnu novada Domei
piederošo sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās (OCTA) un
brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana ” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis– Kocēnu novada domes izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece:
Evija Nagle– Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis- Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Protokolē:
Līga Sarma Berovska- Iepirkumu un nekustamo īpašumu un speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2016/03. CPV kods: 66510000-8 .
1.2. Iepirkuma priekšmets i r Kocēnu novada Domei piederošo sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku obligātās civiltiesiskās (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO)
apdrošināšana (turpmāk tekstā – Pakalpojums). Konkursā tiks atlasīti Pretendenti
Vispārīgās vienošanās par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās
civiltiesiskās (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšanas (turpmāk
tekstā – Vienošanās) pakalpojuma sniegšanu, vispārīgās vienošanās slēgšanai 36
(trīsdesmit seši) mēnešu periodam.
1.3. Konkurss tiek rīkots divās lotēs;

1.3.1. 1.lote „Kocēnu novada domei piederošo sauszemes transporta līdzekļu OCTA
apdrošināšanas prēmija”;
1.3.2. 2.lote „Kocēnu novada domei piederošo sauszemes transporta līdzekļu
KASKO apdrošināšanas prēmija”; .
1.4. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta par abām lotēm kopā – Pretendenti var iesniegt
piedāvājumus tikai par abām daļām kopā.
1.5. Vispārīgās vienošanās ietvaros „Uzaicinājums iesniegt Cenu piedāvājumu” (Pielikums
Nr.5) tiks izsūtīts tikai par abām lotēm kopā. .
1.6. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam Vienošanās 5 (piecu) darba dienu
laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt Vienošanos.
1.7. Vispārīgā vienošanās par apdrošināšanas periodu un cenu (pielikums Nr.7) tiks slēgta
par abām lotēm kopā.
1.8. Iepirkuma procedūra - Atklāts konkurss, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
nosacījumiem, iepirkuma procedūras Nolikuma un pielikumu elektroniskā versija ir brīvi
pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv. Sadaļā
“Iepirkumi”.
2. Piedāvājumu atvēršana
Iepirkumu komisija 2016. gada 22. martā plkst. 14 00, saskaņā ar Iepirkuma
procedūras nolikuma KND/2016/03 noteikumiem:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2.2. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).
2.3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums Nr.
2)
2.3.1 Piedāvājumu atvēršanā piedalās AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”
pārstāvis Dainis Dembovskis, AAS “Gjensidige Baltic” pārstāve Ginta Laursone, AAS
“BTA Baltic Insurance Company”pārstāve Sandra Zute.
2.4. Katrs komisijas loceklis parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts
Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.
2.5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Iesniegšanas laiks
Adrese
AAS “Baltikums Vienna Insurance
Ūdens iela 12, Rīga, LVG r o u p ” , Reģistrācijas 21.03.2016. plkst. 13:45
1007
Nr.40003387032
AAS “Baltijas Apdrošināšanas
N a m s ” , Reģistrācijas 22.03.2016. plkst. 11:15
Nr.40003494976

Antonijas iela 23, Rīga, LV1010

AAS “Gjensidige Baltic”,
22.03.2016. plkst. 13:30
Reģistrācijas Nr.50003210451

Rīgas iela 36, Valmiera, LV4201

AAS “BTA Baltic Insurance
C o m p a n y ” , Reģistrācijas 22.03.2016. plkst. 13:44
Nr.40103840140

Kr.Valdemāra iela 63, Rīga,
LV-1010

2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas
komisijas priekšsēdētājs paziņo pretendentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”
AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”
AAS “Gjensidige Baltic”
AAS “BTA Baltic Insurance Company”,

13 026,00

-

13 026,00

17 335,80

-

17 335,80

7 604,00

-

7 604,00

14 862,96

-

14 862,96

3.Piedāvājumu izvērtēšana:
3.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.KND2016/03
nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi un piedāvājumu
atbilstības pārbaudi iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.1.1. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda
iepirkuma procedūras noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
_______

Noraidīšanas pamatojums
_______

3.1.2. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma procedūras
noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
________

Noraidīšanas pamatojums
________

3.2. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:
AAS “Baltikums
Vienna Insurance
Group”,
Reģistrācijas
Nr.40003387032

AAS “Baltijas
Apdrošināšanas
Nams”, Reģistrācijas
Nr.40003494976

AAS “Gjensidige
Baltic”, Reģistrācijas
Nr.5003210451

AAS “BTA Baltic
Insurance
Company”,
Reģistrācijas
Nr.40103840140

13 026,00

17 335,80

7 604,00

14 862,96

3.3. Pamatojoties uz konkursa nolikuma 8.1. punktu, Iepirkumu komisija publiski pieejamās
datu bāzēs pārbauda vai uz pretendentiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39 1. panta
pirmās daļas izslēgšanas noteikumi.
Iepirkumu komisija publiski pieejamās datu bāzēs pārbaudot konstatē, ka uz nevienu no
četriem pretendentiem neaatiecas Publisko iepirkumu likuma 39 1. panta pirmās daļas
izslēgšanas noteikumi.
3.4. Iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkuma likuma 48.panta 1. 1 punkta
nosacījumus, pieprasot pretendentiem iesniegt izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta darba ņēmēju vidējām stundas tarifa
likmēm profesiju grupās, kā arī sniegt paskaidrojumu neatbilstību gadījumos, lai iepirkumu
komisija spētu izvērtēt vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.

Saņemot pieprasīto informāciju un paskaidrojumu no AAS “Gjensidige Baltic”, pretendents
apliecina, ka piedāvājumā bijusi aritmētiskā kļūda un lūdz turpmākajā izvērtēšanā ņemt vērā
precizēto finanšu piedāvājuma summu 14 056,00 EUR.
Iepirkumu komisija izvērtē pretendentu sniegto informāciju un konstatē, ka atsevišķas
neatbilstības darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās neietekmē
pretendentu piedāvāto cenu.
3.4.Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar konkursa nolikuma 10.2.punktu, uzaicinājumu
noslēgt Vienošanos saņems tie trīs pretendenti, kuri būs piedāvājuši zemākās cenas un
iesnieguši visus Nolikumā minētos dokumentus. Nepietiekama Pretendentu skaita gadījumā
uzaicinājumu noslēgt minēto vienošanos saņems visi Pretendenti, kas iesnieguši Nolikuma
prasībām atbilstošus piedāvājumus.
Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības): ir iesniegti četri
piedāvājumi un uzaicinājums noslēgt vispārīgo vienošanos vat tikt sniegts trijiem
pretendentiem ar zemāko cenu.
AAS “Baltikums
Vienna Insurance
Group”,
Reģistrācijas
Nr.40003387032

AAS “Baltijas
Apdrošināšanas
Nams”, Reģistrācijas
Nr.40003494976

13 026,00

A A S “ B TA B a l t i c
A A S “G j e n s i d i g e
Insurance Company”,
Baltic”, Reģistrācijas
Reģistrācijas
Nr.5003210451
Nr.40103840140

17 335,80

14 056,00

14 862,96

4.Lēmuma pieņemšana
4.1. Iepirkumu komisija nosaka pretendentus, ar kuriem nolemts slēgt vispārīgo
vienošanos par kopējām maksimālajām līgumcenām trīs gados:
AAS “Baltikums Vienna
AAS “BTA Baltic Insurance
AAS “Gjensidige Baltic”,
I n s u r a n c e G r o u p ”,
Company”, R e ģ i s t r ā c i j a s
Reģistrācijas Nr.5003210451
Reģistrācijas Nr.40003387032
Nr.40103840140
13 026,00

14 056,00

14 862,96

4.2. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru:
_____________________-_______________________
4.3. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu ___________________-_____________________________
4.4. Nākošā piedāvājuma izvēle, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu:___________________________-__________________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

