
 
Rīgā 

 

30.12.2019.  

       
 Par iepirkuma procedūru  

„Par brīvprātīgo transportlīdzekļu apdrošināšanu”  

(ID Nr. RS/2019/55) 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – 

Pasūtītājs) no iespējamā pakalpojuma sniedzēja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt papildus informāciju 

iepirkuma procedūrā. 

 

Jautājums: 

1) Parka sadalījums pa pašriskiem pēdējos 3 gados ( piem. 2017. g. ar 0% pašrisku ____% parka, ar 70 
EUR __%, utt.). 

 

Atbilde: 

2017. g. ar 0% pašrisku 149 vienības, ar 70 EUR pašrisku 197 vienības; 

2018. g. ar 0% pašrisku 281 vienības, ar 70 EUR pašrisku 111 vienības; 

2019. g. ar 0% pašrisku 221 vienības, ar 70 EUR pašrisku 182 vienības. 

 

 

Jautājums: 
2) Zaudējumu statistika par pēdējiem 3 gadiem, t.sk. dati par 2019.gadu. 

- Negadījuma raksturs un apmērs; 
- Negadījuma datums. 

Atbilde: 

 

   
Apdrošināto 

t/l skaits  

Negadījumu 

skaits  

Izmaksātā 

atlīdzību 

summa  

t.sk. 

zādzības- 

izmaksāto 

atlīdzību 

summa  

t.sk. 

bojāejas- 

izmaksāto 

atlīdzību 

summa  

   

Pieteikto, 

vēl 

neizmaksāto, 

atlīdzību 

summa  

   

Saņemtie 

regresi   

2019 10,5 mēn.  348 185 172 160 0 6637 31 135 40 200 

2018  469  293  285 432  351  25 328  3096  34 348  

2017  421  179  175 421  0  16 231  0  28 781  

 
Jautājums: 

3) Vai plāno šogad mainīt pašriskus (pa transportlīdzekļiem), salīdzinot ar pagājušo gadiem? 
Piem., pag. gada __% bija ar 0 EUR, bet šogad samazināsies / palielināsies līdz___%. 
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Atbilde: 

Plānotais pašrisku sadalījums jaunajā iepirkumā norādīts nolikuma Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā. 

 

 

Jautājums: 

4) Kādas ir transportlīdzekļiem esošās drošības sistēmas ? 
 
Atbilde: 
Visi transportlīdzekļi ir aprīkoti ar rūpnīcas uzstādīto drošības sistēmu (signalizācija). 
 
 
Jautājums: 
5) Vai nākamā gada laikā plānojamas izmaiņas parkā: struktūrā, skaitā utt. Ja jā, tad kādas izmaiņas 

plānojas? 
 
Atbilde: 
Šobrīd izmaiņas netiek plānotas. 
 
 
Jautājums: 

6) Ko nozīmē transportlīdzekļu izmantošanas variants “Nomas transportlīdzeklis”? Vai transportlīdzeklis 
tiek iznomāts? Kam? Īslaicīgā vai ilglaicīgā noma? Ja ilglaicīgā, tad kas ir nomnieki? 

 
Atbilde: 

“Nomas transportlīdzeklis” nozīmē, ka transportlīdzeklis tiek iznomāts Rīgas domes struktūrvienībām, 
uzņēmuma darbinieku arodbiedrību vajadzībām, kā arī, atsevišķi transportlīdzekļi tiek nodoti īslaicīgā nomā 
(skatīt transportlīdzekļu saraksta pozīcijas Nr.22-25, 39, 183, 200, 201, 258, 262, 274, 340, 343). 
 
 
Jautājums: 

7) Kādiem mērķiem un kur tiek izmantots elektriskais autobuss – 
EX1153 IVECO/ROSERO-P FIRST  

 
Atbilde: 
Elektriskais autobuss tiek iznomāts Rīgas 2.specializētās internātskolas vajadzībām. 

 

 
Jautājums: 
8) Kam un kādiem mērķiem tiek iznomāts 

KV7939 MERCEDES BENZ TOURISMO RHD-L ? 
 
 

Atbilde: 
Autobuss tiek izmantots dažādu ar uzņēmuma darbiniekiem saistītu pasākumu vajadzībām (izbraukumi 

Latvijas teritorijā un uz ārvalstīm). 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja    K.Meiberga 
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