
 
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.Lūdzu sniegt precīzu KASKO zaudējumu statistiku par pēdējiem trīs gadiem vai citu Jums zināmu 

periodu (norādot kādu), kurā tiek norādīts: 

1.1.Cik šajā periodā bija KASKO apdrošināšanas gadījumi (cik no tiem regresi) - katram gadam 

atsevišķi? 

1.2.Kāda KASKO atlīdzību summa eiro bija pieteikta un izmaksāta (bez regresa gadījumiem) šajā 

periodā (atsevišķi pa katru periodu)? 

1.3.Vai ir bijuši un cik daudz bojāejas un/vai zādzības gadījumi šajā laikā (atsevišķi pa katru 

periodu)?? Kāda bija atlīdzību summa eiro? 

 

 
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: 

2. Nolikuma 1.pielikumā Tehniskā specifikācijas "Apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas 

nosacījumi" sadaļā ir šāda prasība: "Apdrošināšana atlīdzina izdevumus par transportlīdzekļa 

novietošanu uz ceļa, transportēšanu no negadījuma vietas līdz remonta uzņēmumam ar Pasūtītāja 

izvēlēta sadarbības partnera evakuatoru. Sadarbības partneris iesniedz rēķinu par sniegto 
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pakalpojumu pa tiešo apdrošināšanas sabiedrībai.” 

    Lūdzu nosauciet esoša pakalpojuma piegādātāja nosaukumu un gadījumā, ja ir spēkā esoša Līguma 

nosacījumi starp Pasūtītāju un pakalpojumu Piegādātāju, kas atteiksies arī uz apdrošināšanas 

kompāniju, lūdzu norādiet spēkā esošās cenas par transportēšanu un transportlīdzekļa novietošanu 

uz ceļa, kas spēkā starp Pasūtītāju un Piegādātāju. 

 

 Atbilde: 

Pasūtītājam nav spēkā esoši līgumi par transportlīdzekļu evakuēšanu no negadījuma vietas līdz 

remonta uzņēmumam. Apdrošinātājs ir tiesīgs Pasūtītājam piedāvāt sava evakuācijas pakalpojuma 

sniedzēja pakalpojumus. Iepriekšējos periodos Pasūtītājs ir sekmīgi sadarbojies ar apdrošinātāja 

ieteiktajiem evakuācijas pakalpojumu sniedzējiem. 
 
 
Jautājums: 
1) Cik lielas izmaksas bijušas iepriekšējā apdrošināšanas periodā par transportlīdzekļu 

transportēšanu un novietošanu uz ceļa? 
 
Atbilde: 
Pasūtītājs nav veicis atsevišķu uzskaiti par izmaksām iepriekšējos periodos saistībā 

ar  transportlīdzekļu transportēšanu un novietošanu uz ceļa. 
 
 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja    K.Meiberga 
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