
LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

„Autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana” 

identifikācijas numurs ALTUM 2016/23/TSND 
 

Pasūtītājs AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 

Vienotais reģistrācijas numurs 50103744891 

Lēmuma pieņemšanas datums 02.09.2016. 

Iepirkuma līguma veids Iepirkuma līgums 

Piedāvājuma izvēles kritērijs Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, 

kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām 

atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

 

Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumu Kopējā līgumcena, EUR bez PVN  

"Compensa Vienna Insurance Group" UADB 

Latvijas filiāle [40103942087] 

9156.00 

AAS "BTA Baltic Insurance Company" 

[40103840140] 

6886.25 

"Baltikums Vienna Insurance Group" AAS 

[40003387032] 

8968.00 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Gjensidige 

Baltic" [50003210451] 

7310.00 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" 

[40003049409] 

8403.24 

If P & C Insurance AS Latvijas filiāle 

[40103201449] 

9569.85 

 

Iepirkuma uzvarētājs un tā salīdzinošās priekšrocības 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Gjensidige 

Baltic" [50003210451] 

Pretendents iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu, kurš atzīts par saimnieciski 

visizdevīgāko. 

Pretendenti, kuru piedāvājums tika noraidīts, noraidīšanas iemesls 

AAS "BTA Baltic Insurance Company" 

[40103840140] 

Saskaņā ar Nolikuma 8.1.7.punktā izvirzīto prasību 

Pretendenta piedāvājumam pievienotie KASKO 

apdrošināšanas noteikumi neatbilst Nolikuma 

tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

Noraidīšanas pamatojums 

Pretendenta piedāvājums neatbilst sekojošām 

iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām: 

8.2. Pretendenta piedāvājumam pilnībā jānodrošina šī 

nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 

noteikto prasību izpildi. 

"Baltikums Vienna Insurance Group" AAS 

[40003387032] 

Saskaņā ar Nolikuma 8.1.7.punktā izvirzīto prasību 

Pretendenta piedāvājumam pievienotie KASKO 

apdrošināšanas noteikumi neatbilst Nolikuma 

tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

Noraidīšanas pamatojums 

Pretendenta piedāvājums neatbilst sekojošām 

iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām: 

8.2. Pretendenta piedāvājumam pilnībā jānodrošina šī 

nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 

noteikto prasību izpildi. 



If P & C Insurance AS Latvijas filiāle 

[40103201449] 

Saskaņā ar Nolikuma 8.1.7.punktā izvirzīto prasību 

Pretendenta piedāvājumam pievienotie KASKO 

apdrošināšanas noteikumi neatbilst Nolikuma 

tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

Noraidīšanas pamatojums 

Pretendenta piedāvājums neatbilst sekojošām 

iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām: 

8.2. Pretendenta piedāvājumam pilnībā jānodrošina šī 

nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 

noteikto prasību izpildi. 

 

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 18.daļu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā 

un, 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. Administratīvās 

rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 


