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IEPIRKUMA 

 

SIA "Jēkabpils autobusu parks" darbinieku veselības apdrošināšana  

 ID Nr. JAP -2017/04 

 

Z I Ņ O J U M S 

Salas pag., Salas nov.                          2017.gada .maijā 

        

Pasūtītāja nosaukums un adrese, 
reģistrācijas numurs:  

SIA Jēkabpils autobusu parks ,  
vienotais reģistrācijas Nr. ,  

Akurāteri , Salas pag., Salas nov., LV-5230 

Iepirkuma identifikācijas numurs JAP -2017/04 

Līguma priekšmets SIA Jēkabpils autobusu parks  darbinieku veselības 
apdrošināšana 

Iepirkuma komisijas izveidošanas 
pamatojums:  

SIA Jēkabpils autobusu parks .gada .novembra rīkojums 
nr.21 

Iepirkuma komisijas sastāvs:  Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Ščerbickis 

komisijas locekļi: Aija Vetere, Nadežda Lupiķe 

Pretendentiem noteiktās 
kvalifikācijas un atlases 
dokumentu prasības 

ir norādītas konkursa nolikumā turpmāk– Nolikums , kas ir šī 
ziņojuma Pielikums. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs:  piedāvājums ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas 
izpildījis visas Nolikumā noteiktās prasības. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 
datums un laiks: 

„Akurāteri , Salas pagastā, Salas novads, LV-5230 

administrācijas ēka, līdz 2017.gada 17.maijam, plkst. 10.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 
datums, laiks 

„Akurāteri , Salas pagastā, Salas novads, LV-5230 

administrācijas ēka, 2017.gada 17.maijs, plkst. 10.00 

Pretendentu saraksts un piedāvātā cena EUR: 

Pretendents 

(nosaukums, reģ. 
Nr., adrese) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 
datums un 

laiks 

Vienas 

polises 

cena EUR 

Polises 

pamatprogrammas 

kopējais 
apdrošināšanas 
atlīdzības limits 

Polisē iekļauto 
papildpro- 

grammu skaits 

Papildprogrammu 

kopējais 
apdrošināšanas 
atlīdzības limits 

AAS Balta  

reģ.nr. 9 9, 
Raunas iela 10, 

Rīga, LV-1039 

2017.gada 

.maijā, 
pl.09:10 

Eur 238,- Eur ’ ,- 4 Eur ’ ,- 

ADB Gjensidige  
Latvijas filiāle 

reģ.nr. 9 , 
Brīvības iela 9, 
Rīga, LV-1010 

2017.gada 

.maijā, 

pl.09:45 

Eur 183,- Eur ’ ,-  1 Eur ’ ,- 
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 Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma piedāvājuma 
iesniegšanas un ārējā noformējuma prasībām : Nav 

 

 Pretendenti, kuru iesniegtie atlases dokumenti neatbilda atklātā konkursa nolikumā 
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām : Nav 

 

 

 Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma tehniskajās 
specifikācijās izvirzītajām prasībām :  Nav. 

 

 Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma finanšu 
piedāvājumā izvirzītajām prasībām: Nav. 

 

 

 Pretendenti, ar kuru nolemts slēgt līgumu :  
Iepirkuma komisijas lēmums: 
Atzīt par iepirkuma uzvarētājiem iepirkumā: 
ADB GJENSIDIGE  LATVIJAS FILIĀLI, reģ.nr. 9 , un izvēlēties SIA Jēkabpils autobusu 
parks  darbinieku veselības apdrošināšanu, saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu par iepirkuma cenu 
EUR ’  trīsdesmit seši tūkstoši seši simti eiro , neieskaitot PVN. 
Iepirkumu komisijas lēmuma 
pieņemšanas datums:  

23.05.2017 

Ziņojumu sagatavošanas vieta 
un laiks:  

„Akurāteri , Salas pagastā, Salas novads, LV-  administrācijas 
ēka, 7.gada 24.maijs, plkst. 15.00 

 

 Informācija par apakšuzņēmējiem ja zināma  par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 
kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem: Nav. 

 

 Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru  -  nav 

pārtraukta. 
 

Pielikumā :  
1. Atklātā konkursa nolikums uz 22 (divdesmit divām  lp.; 

2. 2017.gada 17.maija  SIA Jēkabpils autobusu parks iepirkumu komisijas piedāvājumu 
atvēršanas sanāksmes protokols Nr. 1-14.4/1  uz 2 (divām) lp. ar pielikumiem; 

3. 2017.gada 18.maija iepirkumu komisijas piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. 1.-

14.4/2 uz 9 (deviņām  lp. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                    Jānis Ščerbickis  

 

 

Komisijas protokoliste        Skaidrīte Klimoviča 
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