
 
Rīgā 

 

       

 Par iepirkuma procedūru „Par tiesībām veikt RP SIA 

 „Rīgas satiksme” sauszemes transportlīdzekļu  

īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto  

apdrošināšanu” (ID Nr. RS/2019/44) 

 

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: 

Iepirkuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.10.punktā norādīts, ka par brokera 

pakalpojumiem provīzijas veidā maksā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs. Lai izvērtētu dalību 

Iepirkumā un noteiktu atbilstošu Iepirkuma cenu, lūdzam precizēt Brokera pakalpojuma sniedzēju 

un atlīdzības apmēru. 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs norāda, ka šobrīd Pasūtītāja izsludinātās iepirkuma procedūras “Par apdrošināšanas 

brokera pakalpojumu nodrošināšanu” ietvaros tiek izvērtēti saņemtie pretendentu piedāvājumi, un 

precīzu Brokera atlīdzības apmēru un pakalpojuma sniedzēju būs iespējams noteikt, noslēdzot 

iepirkuma procedūru.  

 

Jautājums:  

Lūdzam paskaidrot, kāda iemesla dēļ vēlaties izslēgt "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma" 41. panta 1. daļas 2. punkta b 

apakšpunktu (Iepirkuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 4.5 punkts), kas paredz, ka, lai 

izvairītos no regresa prasības pret transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, jums saskaņā ar 

"Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma" 

36. panta trešās daļas 2. punktu ir jāsniedz informācija par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, 

jāiesniedz aizpildīts saskaņotais paziņojums, jāsniedz informācija par transportlīdzekļa vadītāju vai 

transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju, lai apdrošinātājs varētu pārliecināties par ceļu satiksmes 

negadījuma apstākļiem, kad tam ir pamatotas šaubas par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem? 

 

 

Atbilde:  

Pasūtītājs norāda, ka tehniskajā specifikācijā (tehniskās specifikācijas 4.5.punkts) ir noteiktas 

papildus prasības apdrošinātājam – aizliegums iesniegt regresa prasību pret Pasūtītāju, ja netiek 

atbilstošā kārtā paziņots par negadījumu. Attiecīgās prasības iespējamās izmaksas apdrošinātājam 

jāņem vērā, izvērtējot potenciālos riskus un sagatavojot finanšu piedāvājumu. Papildus Pasūtītājs 
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norāda, ka tehniskās specifikācijas 4.5.punktā iekļautā prasība neliecina, ka netiks izpildītas 

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41. 

panta 1. daļas 2. punkta a, b, un c apakšpunktos ietvertās  prasības attiecībā uz informācijas 

sniegšanu apdrošinātājam par negadījumiem. Visi ceļu satiksmes negadījumi, kur iesaistīti 

Pasūtītāja transportlīdzekļi, tiek fiksēti Pasūtītāja īpaši izveidotā datu bāzē, ievērojot Pasūtītāja 

noteikto kārtību. Saziņa ar apdrošinātājiem ir par ceļu satiksmes negadījuma apstrādi atbildīgo 

darbinieku tiešais darba pienākums.  
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