
 
 
 
 
 
 

 

 

Pašvaldības iepirkums 

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu) 

“Il ūkstes novada pašvaldībai piederošo sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) un brīvprātīgās 

atbild ības (KASKO) apdrošināšana”. 
  

 Z I Ņ O J U M S  Nr. 22 
 
Ilūkstē, 2018. gada 8.janvārī 
      
1. Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782, Brīvības iela 7, Ilūkste, 

Ilūkstes novads, LV-5447, tālr.65*4 47850; fakss 654 62245, e-pasts: dome@ilukste.lv 
           

2. Iepirkuma identifik ācijas numurs: “INP 2017/22” 
 

3.Līguma priekšmets: “Transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības 
(OCTA) un br īvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana”  
(CPV kods 66000000-0; 66516100-1). 
 
4. Publicēts: paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā internetā 18.12.2017. un 

Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 

5. Iepirkuma komisijas 
                                   - pamatojums: 12.12.2017. rīkojums Nr. 4.1/77 
 

 - komisijas sastāvs:  
- komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektora p.i. Reinis Līcis 

 

 komisijas locekļi:  
- vecākā finansiste Ruta Buldure 
- juridiskās nodaļas vadītāja Evita Ivdra-Jankovska 
- iepirkumu speciāliste Andžela Gičevska-Studāne 

Iepirkuma komisijas sekretāre Ināra Deine 
 

6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.01.2018. līdz plkst.11:00 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000078782,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



7. Piedāvājumu skaits: trīs 

N.p.k
. Pretendents 

Iesniegšanas/ 
saņemšanas 

datums 
Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. 
AAS BALTA , reģ. Nr. 40003049409, 
juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, 

LV-1039 

03.01.2018. 
plkst. 10:50 

1.daļa-112,91    4.daļa-189,89 
2.daļa-327,46    5.daļa-153,76 
3.daļa-30,80      6.daļa-1003,92 

2. 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, 
reģ. Nr. 40103599913, juridiskā adrese: 

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 

29.12.2017. 
plkst 10:50 

1.daļa-158,00    4.daļa-200,00 
2.daļa-213,00    5.daļa-157,00 
3.daļa-46,00      6.daļa-1388,00 

3. 

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

juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, 
LV-1013 

03.01.2018. 
plkst. 10:40 

1.daļa-170,00    4.daļa-175,00 
2.daļa-280,00    5.daļa-175,00 
3.daļa-55,00      6.daļa-1095,82 

 
8. Vērt ēšanas kritēriji: pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu un nolikuma 
6.1.punktu, par konkursa uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kurš ir iesniedzis  nolikuma 
prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā cenu. 
 
9. Piedāvājumu atbilst ība Nolikuma prasībām: 
9.1. Iepirkuma komisija vērtē iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma noteiktajām 
prasībām:  
 Piedāvājuma noformējuma pārbaude - Iepirkuma komisija pārbauda, vai 
piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.11. punktā norādītajām prasībām.  
 Iepirkuma komisija atzīst, ka visu pretendentu piedāvājumi noformēti un iesniegti 
atbilstoši nolikuma 1.11. punktā izvirzītajām prasībām. 
  
 Pretendentu atlase - Iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases 
dokumentus, pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma 3.1. – 
3.5. punktos norādītajām prasībām.  
 Iepirkuma komisija atzīst, ka iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma 3.1. 
– 3.5. punktu nosacījumiem un piedāvājumos iekļautie pieteikumi un dokumenti atbilst 
iepirkuma nolikuma noteikumiem. 

 
 Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilst ības pārbaude - Iepirkuma komisija 
novērtē, vai Tehniskais un Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.4. un nolikuma 3. pielikumā 
„Tehniskā specifikācija”  norādītajām prasībām.  

 Iepirkuma komisija vērtēja pretendentu iesniegtos Tehniskos piedāvājumus un atzina, 
ka tie noformēti un sagatavoti atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.4.punktam un tehniskajai 
specifikācijai. 
 
 Piedāvājuma izvēle - Iepirkuma komisija atbilstoši nolikuma 5.2. punkta prasībām 
pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Piedāvājumu izvēli iepirkuma 
komisija veic par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. 

Iepirkuma komisija pārbaudot pretendentu Finanšu piedāvājumus atzina, ka tie atbilst 
iepirkuma nolikumam.  

Iepirkuma komisija nekonstatēja pretendentu finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas. 
 

9.2. Iepirkuma komisija, izskatot pretendentu iesniegtos piedāvājumus konstatēja, ka AAS 
BALTA, ERGO Insurance SE Latvijas fili āle, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, 
piedāvājumi atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un tie nesatur aritmētiskas kļūdas. 
 



10. Saskaņā ar nolikuma 5.1.1.punktu, piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta 
pirmajai daļai, ņemot vērā cenu. 
 
10.1. Izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija nosaka pretendentu, 
kurš iesniedzis nolikuma prasībām un vērtēšanas kritērijiem saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu, ņemot vērā cenu attiecīgajā iepirkuma daļā un kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības: 
N.p
.k. 

Pretendents Piedāvātā cena EUR  
(bez PVN) 

1. 
AAS BALTA , reģ. Nr. 40003049409, juridiskā adrese: Raunas 

iela 10, Rīga, LV-1039 

1.daļa-112,91 
3.daļa-30,80 
5.daļa-153,76 
6.daļa-1003,92 

2. 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40103599913, 

juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 
2.daļa-213,00 

 

3. 
AAS “BTA Baltic Insurance Company” , reģ. Nr. 

40103840140, juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013 
4.daļa-175,00 

 

 
11. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 panta devītajā daļā noteikto, kā arī ievērojot 

nolikuma 5.4 punktu, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, veica pārbaudi attiecībā uz pretendentiem AAS BALTA,  reģ. Nr. 
40003049409, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40103599913, AAS “BTA 
Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 40103840140, lai pārliecinātos par pretendentu, ka uz 
viņu neattiecas nolikumā norādītie pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 

Pārbaudot informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un informācijas sistēmā 
EIS, Iepirkuma komisija konstatē: 

 
11.1. AAS BALTA, reģ. Nr. 40003049409” nav pasludināts maksātnespējas process, tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, nav nodokļu parādu (piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā t.i. 03.01.2018. vai dienā, kad pieņemts lēmums par 
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu t.i 08.01.2018), tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (EIS 
08.01.2018. e-izziņa  0080-08-01-18, e-izziņa 0081-08-01-18). 

 
11.2. ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40103599913 nav pasludināts 

maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta 
tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, nav nodokļu 
parādu (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā t.i. 03.01.2018. vai dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu t.i 08.01.2018), tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro (EIS 08.01.2018. e-izziņa  0080-08-01-18, e-izziņa 0081-08-01-18). 

 
11.3. AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 40103840140 nav pasludināts 

maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta 
tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, nav nodokļu 
parādu (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā t.i. 03.01.2018. vai dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu t.i 08.01.2018), tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro (EIS 08.01.2018. e-izziņa  0080-08-01-18, e-izziņa 0081-08-01-18). 



 
12. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 
tr īspadsmito daļu, 51.pantu un iepirkuma nolikuma 6.1.punktu, iepirkuma komisija 
vienbalsīgi nolēma: 
 

12.1. Atzīt AAS BALTA,  reģ. Nr. 40003049409, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ. 
Nr. 40103599913, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 40103840140 
pašvaldības iepirkumā “Transportl īdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības 
(OCTA) un br īvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana” par uzvarētājiem, jo ir 
iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus, ņemot 
vērā cenu : 
N.p
.k. Pretendents 

Piedāvātā cena EUR  
(bez PVN) 

1. 
AAS BALTA , reģ. Nr. 40003049409, juridiskā adrese: Raunas 

iela 10, Rīga, LV-1039 

1.daļa-112,91 
3.daļa-30,80 
5.daļa-153,76 
6.daļa-1003,92 

2. 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40103599913, 

juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 
2.daļa-213,00 

 

3. 
AAS “BTA Baltic Insurance Company” , reģ. Nr. 

40103840140, juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013 
4.daļa-175,00 

 

 
13. Lēmuma pieņemšanas datums: 08.01.2018. 
 

14. Inform ācija par uzvarētāju:   
Daļa Nr.1 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības 
(OCTA) apdrošināšana Eglaines pagasta pārvaldē” 
  Saņemto  piedāvājumu skaits : trīs 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

AAS BALTA , reģ. Nr. 40003049409 Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039 112,91 

 
Daļa Nr 2. “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības 
(OCTA) apdrošināšana Bebrenes pagasta pārvaldē” 
    Saņemto  piedāvājumu skaits : trīs 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

ERGO Insurance SE Latvijas 
fili āle, reģ. Nr. 40103599913 

 Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 213,00 

 
Daļa Nr 3 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības 
(OCTA) apdrošināšana Pilskalnes pagastā” 
  Saņemto  piedāvājumu skaits : trīs 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

AAS BALTA , reģ. Nr. 40003049409 Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039 30,80 

 



Daļa Nr 4 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības 
(OCTA) apdrošināšana Dvietes pagastā” 
    Saņemto  piedāvājumu skaits : trīs 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

AAS “BTA Baltic Insurance 
Company”, reģ. Nr. 40103840140,  Sporta iela 11, Rīga, LV-1013 

175,00 
 

 
Daļa Nr. 5 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības 
(OCTA) apdrošināšana Subates pilsētā un Prodes pagastā”  
  Saņemto  piedāvājumu skaits : trīs 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

AAS BALTA , reģ. Nr. 40003049409 Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039 153,76 

 
Daļa Nr. 6 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības 
(OCTA) un br īvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana Ilūkstes novada pašvaldībā” 
    Saņemto  piedāvājumu skaits : trīs 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

AAS BALTA , reģ. Nr. 40003049409 Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039 1003,92 

 
 
 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:                       R.Līcis 
 
Komisijas locekļi:                                                R.Buldure 
 

E.Ivdra-Jankovska 
 

      A.Gičevska-Studāne 
 

Protokoliste               I.Deine 
 
 
 
 


