
 
Rīgā 

17.06.2019.  

       

   Par iepirkuma procedūru „Par RP SIA “Rīgas satiksme” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu 

sniegšanu” (ID Nr. RS/2019/21) 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu 

par nolikumā ietvertajām prasībām.  

Jautājums: 

Pie Tehniskās specifikācijas 1.3.punktā minētā saraksta lūgums norādīt šādu informāciju: 

- kustamās mantas sākotnējo un bilances vērtību; 

 

Atbilde: 

Saraksts pievienots pielikumā.  

 

Jautājums: 

- krājumu iegādes sākotnējo un bilances vērtību ; 

 

Atbilde: 

Pirktās preces uzskaita,  piemērojot vidējo svērto cenu, bet RP SIA “Rīgas satiksme” ražotas, 

remontētas vai citā veidā noliktavā saņemtas preces uzskaita pēc apstiprinātas uzskaites cenas. 

 

-  
 

Jautājums: 

vai visas summas norādītas ar/bez PVN? 
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Atbilde: 

Visas summas norādītas bez PVN.  

 

Jautājums:  

Atklāta konkursa tehniskās specifikācijas 8.punktā noteikts: “Apdrošināšana attiecībā uz esošo 

īpašumu ir spēkā bez ierobežojumiem arī, ja kādā no apdrošinātajiem objektiem tiek veikti 

remontdarbi un būvniecība saskaņā ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja būvdarbu 

veikšanai noformēta būvatļauja. Ja būvdarbu veicēja noformētajā būvniecības visu risku (CAR) 

polisē ir paredzēts segums attiecībā uz esošā īpašuma apdrošināšanu, pretendentam ir saistoši tikai 

zaudējumi, kas netiek kompensēti atbilstoši šādai CAR polisei.” 

Vai Apdrošinājuma ņēmējs minētajos gadījumos par būvniecību pieprasīs veikt CAR (būvniecības 

visu risku) apdrošināšanu visos gadījumos, kad Pasūtītāja īpašumā tiks veikti šādi būvniecības 

darbi? Ja šādas apdrošināšanas polises tiks pieprasītas, t.i., CAR (būvniecības visu risku) 

apdrošināšana, tad vai Pasūtītājs kā obligātu prasību apdrošināšanas polisēs noteiks iekļaut 

apdrošināšanu par esošo īpašumu (CAR 119 indosaments)? 

Kā tiks noteikta prasība par uzticētā īpašuma (CAR 119 indosaments) apdrošinājuma 

summu/limitu? 

 

Atbilde: 

 

Saskaņā ar pašreizējo darbu plānu apdrošināšanas līguma darbības laikā nekustamā īpašuma 

objektos tiks veikti tikai uzturēšanas remontdarbi, kuru tāmes vērtība vienam objektam nepārsniegs 

10 000.00 eiro. Attiecībā uz šiem darbiem CAR (būvniecības visu risku) apdrošināšana netiks 

veikta un, attiecīgi, polises ietvaros netiks apdrošināts arī esošais īpašums. 

 

Jautājums: 

Atklāta konkursa tehniskās specifikācijas 10.punktā noteikts: “Apdrošināšana ir arī spēkā 

pamatlīdzekļiem, kuri apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek nodoti nomā, īrē vai 

patapinājumā. Apdrošināšanas segums saglabājas apdrošināšanas līgumā paredzētajā līmenī. 

Šādos gadījumos attiecībā uz nomnieku tiek piemēroti apdrošinājuma ņēmēja pienākumi un 

tiesības.” 

Vai ir iespējams saņemt esošo nomnieku sarakstu? 

Ja šādu sarakstu saņemt nav iespējams, tad nepieciešams apliecinājums, ka minēto trešo personu 

pamata nodarbošanās veids (uzņēmējdarbības veids) neatšķiras no apdrošinājuma ņēmēja pamata 

nodarbošanās veida (uzņēmējdarbības veida). 

Ja pamata nodarbošanās veids (uzņēmējdarbības veids) atšķiras, tad lūgums norādīt, kāda veida 

uzņēmējdarbība tā ir. 

 

Atbilde: 

Saraksts ar iznomātajiem nekustamā īpašuma objektiem un līguma veidu pievienots pielikumā.  

 

Attiecībā uz kustamo mantu ir noslēgti trīs nomas līgumi: atbilstoši līgumam Nr. LIG/2009/600, kas 

noslēgts ar juridisku personu, ir nodotas lietošanā mēbeles un medicīnas inventārs, līgumam Nr. 

LIG/2018/850, kas noslēgts ar juridisku personu, ir nodotas lietošanā biroja mēbeles, datortehnika 

un telefoni, un saskaņā ar līgumu Nr. LIG-IEP/2017/34, kas noslēgts ar juridisku personu, ir 

nodotas lietošanā virtuves iekārtas un mēbeles.  

 

Jautājums  

   

Lūgums iesniegt papildus informāciju par Atklātā konkursa nolikumā minēto un turpmāk norādīto 

zaudējumu statistiku, norādot tipiskākos zaudējumu iemeslus. Piemēram, no 79 gadījumiem 5 

sadursmes ar šķērsli, 20 sadursmes ar transportlīdzekli, 20 vandālisma gadījumi, 5 zādzības 

gadījumi, utml.  
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Atbilde:  

   

Tipiskākie zaudējumu iemesli attiecībā uz objektiem, kuru apdrošināšana paredzēta Nolikuma 1. 

pielikuma „Tehniskā specifikācija” II.II. sadaļā, ir stiklojuma bojājumi, sadursme ar šķērsli, 

sadursme ar citu transportlīdzekli, transportlīdzekļu salona bojājumi pasažieru tīšas rīcības vai 

neuzmanības rezultātā. Zaudējumu galveno cēloņu apkopojums procentuāli vai pēc to skaita nav 

veikts.  

   

Jautājums: 

Vai Atklātā konkursa nolikumā minētajā un iepriekš norādītajā zaudējumu statistikā ir iekļauti 

gadījumi, kas radušies, saduroties ar transportlīdzekļiem? Vai Apdrošinātājam ir jāatlīdzina 

zaudējumi, kur ir identificēts vainīgais un ir iespējama OCTA atlīdzība? Kā tiek organizēta un 

regulēta šādu zaudējumu atlīdzināšana?  

   

Atbilde:  

   

Zaudējumu statistikā attiecībā uz objektiem, kuru apdrošināšana paredzēta Nolikuma 1. pielikuma 

„Tehniskā specifikācija” II.II. sadaļā nav iekļauti sadursmju gadījumi, kur ir identificēts vainīgais 

un ir iespējama OCTA atlīdzība. Šādu zaudējumu kompensēšana tiek veikta atbilstoši Pasūtītāja 

apstiprinātajai iekšējai procedūrai, iesniedzot prasību vainīgās puses transportlīdzekļa OCTA 

apdrošinātājam. Vienlaicīgi ir nepieciešams norādīt, ka Pasūtītājs atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma 

„Tehniskā specifikācija” II.II. sadaļas nosacījumiem pēc sava ieskata ir tiesīgs kompensēt jebkurus 

zaudējumus saistībā ar apdrošināšanas objektu bojājumiem, neatkarīgi no to cēloņiem, prasījuma 

tiesībām pret trešajām pusēm vai jebkuriem citiem apstākļiem.  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece                                                           K.Meiberga 

 

 

 

R.Šmite 67104863 
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