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Lēm um s par iepirkum a procedūras
“īpašuma apdrošināšana” (id.Nr.PIKC LVT 2017/8) rezultātiem

l.Pasūtītājs: Profesionālās izglītības un kompetences centrs „Liepajas Valsts tehnikum s”
Juridiskā adrese: Ventspils iela 51, Liepāja, LV3405
2.Iepirkuma priekšmets: PIKC LVT nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana saskaņā
ar iepirkuma nolikuma tehniskajaā specifikācijā (1.pielikums) un norādīto apdrošināmo
objektu sarakstu (1.grupa - kustamais īpašums un 2.grupa - nekustamais īpašums)
(2.pielikums).
3.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

N.p.k.

1.
2.

Pretendents

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
AAS “BTA Baltie Insurance
Company”

piedāvātā līgumcena (apdrošināšanas
prēmiju summa par 1.un 2.grupu par vienu
gadu par visu vienību skaitu katrā pozīcijā)
/
pašrisks par l.grupu (kustamais īpašums)
/
pašrisks par 2.grupu (nekustamais
īpašums),
EUR bez PVN
4778,00 / 50,00 / 1000,00
4854,00 / 50,00 /1000,00

4. Iepirkuma komisijas lēmums:
4.1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “īpašum a apdrošināšana” (id.Nr.PIKC LVT
2017/8) piešķirt pretendentam ERGO Insurance SE Latvijas filiāle par līgumcenu
(apdrošināšanas prēmiju summa par vienu gadu par visu vienību skaitu abās īpašuma
grupās): EUR 4778,00 bez pievienotās vērtības nodokļa; pretendenta piedāvātais
Pasūtītāja pašrisks: 50 EUR par katru apdrošināšanas gadījumu 1.grupā “Kustamais
īpašums” un 1000 EUR par katru apdrošināšanas gadījumu 2.grupā “Nekustamais
īpašums”, ēku stiklojuma bojājuma gadījumā (sasišana vai saplīšana) Pasūtītāja pašrisks
EUR 0,00 (nosacījums spēkā arī gadījumos, ja apdrošināšanas polises darbības laikā uz
vienu un to pašu objektu tiek pieteikti vairāki apdrošināšanas gadījumi), jo pretendenta

iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā ir izvirzītajām prasībām,
saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem, saņēmis 95 punktus
un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
4.2. Noraidīt AAS “BTA Baltie Insurance Company” iesniegto piedāvājumu iepirkuma
procedūrā “īpašuma apdrošināšana” (id.Nr.PIKC LVT 2017/8) par piedāvāto
līgumcenu (apdrošināšanas prēmiju summa par vienu gadu par visu vienību skaitu abās
īpašuma grupās) EUR 4854,00 bez PVN, pretendenta piedāvātais Pasūtītāja pašrisks:
50 EUR par katru apdrošināšanas gadījumu 1.grupā “Kustamais īpašums” un 1000 EUR
par katru apdrošināšanas gadījumu 2.grupā “Nekustamais īpašums”, ēku stiklojuma
bojājuma gadījumā (sasišana vai saplīšana) Pasūtītāja pašrisks EUR 0 (nosacījums
spēkā arī gadījumos, ja apdrošināšanas polises darbības laikā uz vienu un to pašu
objektu tiek pieteikti vairāki apdrošināšanas gadījumi), jo saskaņā ar iepirkuma
nolikumā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem saņēmis 93,68 punktus un nav saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums.
4.3. Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums,
ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no šī lēmuma
pieņemšanas dienas.
4.4. Nosūtīt informāciju pretendentam, publicēt informāciju PIKC „Liepājas Valsts
tehnikums” mājas lapā Nosūtīt informāciju pretendentiem, publicēt informāciju PIKC
„Liepājas Valsts tehnikums” mājas lapā, 5 darba dienu laikā no līgumu noslēgšanas,
publicēt paziņojumus par noslēgtajiem līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

