
LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

„Atbildīgo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” 

identifikācijas Nr. ALTUM 2016/24/RVD 
 

Pasūtītājs AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 

Vienotais reģistrācijas numurs 50103744891 

Lēmuma pieņemšanas datums 14.09.2016. 

Iepirkuma līguma veids Iepirkuma līgums 

Piedāvājuma izvēles kritērijs Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis 

iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar 

viszemāko cenu. 

 

Pretendenti, kuri iesnieguši 

piedāvājumu 

Kopējā līgumcena, EUR bez PVN  

SIA "MARSH" [40003602206] 39375.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Attollo brokers" [40003633935] 

31478.00 

 

Iepirkuma uzvarētājs un tā salīdzinošās priekšrocības 

SIA "MARSH" [40003602206] Pretendents iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu 

ar viszemāko cenu. 

Pretendenti, kuru piedāvājums tika noraidīts, noraidīšanas iemesls 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Attollo brokers" [40003633935] 

Saskaņā ar Nolikuma 8.1.6.punktā izvirzīto prasību Pretendenta 

piedāvājumā jāsniedz informācija par pretendenta iepriekšējo 3 

(trīs) gadu laikā vismaz 3 (trīs) sniegtiem atbildīgo darbinieku 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumiem, no kuriem 

vismaz 1 (viens) ir Latvijā reģistrētai kapitālsabiedrībai un vismaz 

1 (viens), kurā atbildības limits ir vismaz 10 000 000 EUR (desmit 

miljoni euro). Ja pretendents ir apdrošināšanas starpnieks, kurš 

pārstāv apdrošināšanas sabiedrību, informācija jāsniedz gan par 

starpnieka, gan apdrošināšanas sabiedrības pieredzi.  

1) Pretendents savā piedāvājumā ir sniedzis informāciju par 

diviem atbildīgo darbinieku civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas pakalpojumiem, kurus iepriekšējo 3 (trīs) gadu 

laikā sniedzis pats pratendents un diviem, kurus sniegusi 

apdrošināšanas sabiedrība; 

2) Neviens no apdrošināšanas sabiedrības sniegtajiem atbildīgo 

darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

pakalpojumiem neatbilst prasībā noteiktajam atbildības limita 

kritērijam. 

Noraidīšanas pamatojums 

9.4. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu šādos 

gadījumos: 

9.4.4. Pretendens nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

 

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. 

 


