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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1. Iepirkuma procedūras mērķis un veids 

1.1. Atklāta konkursa mērķis ir noteikt visizdevīgāko piedāvājumu RP SIA “Rīgas satiksme” 

nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanai (turpmāk tekstā – īpašuma apdrošināšana) 

saskaņā ar Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

(turpmāk – Pasūtītājs) izstrādāto tehnisko specifikāciju. 

1.2. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods –  66515200-5 (Īpašuma apdrošināšanas 

pakalpojumi).  Iepirkuma metode – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likumu. 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs  - RS/2019/21 

 

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti: 
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 

Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950 

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067, 

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,  

Tālr. 67104800; fakss 67104802. 

 

4. Pasūtītāja kontaktpersona: 

Rūta Šmite, tel. +371 67104863, e-pasts – ruta.smite@rigassatiksme.lv.   

 

5. Pretendenti 

5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām 

prasībām un ir tiesīgs piedāvāt sniegt nolikumā paredzēto pakalpojumu, un, iesniedzot 

piedāvājumu, apliecinās spējas sniegt šajā nolikumā minēto pakalpojumu, kā arī slēgt 

iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem. 

5.2. Piegādātājam ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.  

5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc 

savas izvēles jānoformējas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz 

sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 

5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens 

piegādātājs, neatkarīgi no tā, vai tas piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai 

piegādātāju apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

 

II INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS 

KĀRTĪBA 

6. Informācijas apmaiņa 

6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek 

latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.  

6.2. Papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu 

pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot 

iepirkuma komisijai vai elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi 

sekretariats@rigassatiksme.lv. 

6.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne 

vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta 

Pasūtītāja mājaslapā internetā un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-

konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Ieinteresētajam piegādātājam ir 

pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda 

mailto:ruta.smite@rigassatiksme.lv
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ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniskā pieeja. 
 

7.  Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties 

7.1. Ieinteresētie piegādātāji var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem 

iepazīties Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” 

un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. 

 

8. Piedāvājumu iesniegšanas  un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

8.1. Atklāta konkursa piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 01.jūlijam, elektroniski 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta 

izvēles iespējas: 

8.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas 

e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas; 

8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā 

Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir 

atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem);  

8.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi 

tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 

8.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

8.3.1. Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e - konkursu 

apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm 

jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft 

Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un 

jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais 

piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office 

2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem 

nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas; 

8.3.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un 

laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko 

parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko 

piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām 

ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja 

dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu 

paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

apliecinātu pilnvarojuma kopiju. 

8.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 

ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā 

minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, 

pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas 

termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.  

8.5. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu 

sistēmā. 

8.6. Atklāta konkursa piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2019.gada 

01.jūlijā plkst. 15:00, RP SIA “Rīgas satiksme” konferenču zālē, Rīgā, Vestienas ielā 35 

un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.  
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9. Piedāvājuma noformēšana 

9.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām 

šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez 

kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. 

9.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Konkursa procesa laikā sarakste starp 

Pasūtītāju un pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut 

oriģināldokumentus vai aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, 

jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. 

9.3. Visus atklāta konkursa piedāvājuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta pretendenta 

amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotai personai. Ja 

piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī 

pilnvara.  

9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta 

visas personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda 

personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības 

apjomu. 

9.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 

Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība” prasībām. 

 

10. Piedāvājuma sastāvs  
10.1. Atklāta konkursa piedāvājumi iesniedzami atbilstoši atklāta konkursa nolikumā 

iekļautajiem paraugiem, kuru forma ir obligāti ievērojama. Pretendentu piedāvājums 

sastāv no:  

10.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam; 

10.1.2. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikuma prasībām; 

10.1.3. pretendentu atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši atklāta konkursa 

nolikuma 16.punktā noteiktajām prasībām; 

10.1.4. Informācijas par pretendenta pieredzi, kas sagatavota atbilstoši 3.pielikumā 

iekļautajai tabulai; 

10.1.5. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 

1.pielikuma prasībām. 

 

11. Piedāvājuma apjoms  

11.1. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

 

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

12. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

12.1. Iepirkuma priekšmets ir Pasūtītāja kustamā un nekustamā īpašuma apdrošināšana saskaņā 

ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

12.2. Īpašuma apdrošināšanas obligātās minimālās prasības, kas jānodrošina iepirkuma līguma 

izpildes laikā, norādītas atklāta konkursa nolikuma 1. pielikumā „Tehniskā specifikācija” 

un 5. pielikumā „Iepirkuma līguma projekts”. 

12.3. Pasūtītāja kustamā un nekustamā īpašuma saraksts tiks nosūtīts pretendentam pēc 

pieprasījuma saņemšanas uz e-pastu: viktors.zakis@rigassatiksme.lv 

  

13. Līguma izpildes laiks un vieta 
13.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz iepirkuma līguma 

projektu (5.pielikums), pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā 

noteiktajām prasībām.  

13.2. Iepirkuma līguma termiņš –  no 2019.gada 15.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.    

 



 

 

IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

 

14. Pretendenta izslēgšanas noteikumi 

14.1. Uz pretendentu (ja pretendents ir personālsabiedrība – katru personālsabiedrības biedru) 

un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi. 

14.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā. 

14.3. Uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) % no 

kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas nolikuma 14.1.punktā minētie izslēgšanas 

nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu. 

 

15. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

15.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos gadījumos; 

15.2. Visus atklāta konkursa piedāvājuma dokumentus un to pielikumus ir parakstījusi 

pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona. 

15.3. Pretendents ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai līdzvērtīgas uzraugošās 

institūcijas valstī, kurā tas reģistrēts, izsniegtās licences Tehniskās specifikācijas 

(1.pielikums) minētā pakalpojuma sniegšanai un tam ir tiesības sniegt pakalpojumus 

Latvijas Republikā. 

15.4. Pretendentam ir iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018.gadā, kā arī 2019.gada līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieredze īpašuma apdrošināšanas jomā vismaz viena 

līdzvērtīga klienta īpašuma risku apdrošināšanā. Par līdzvērtīgu tiek uzskatīts klients, 

kura kā apdrošinājuma ņēmēja vienlaicīgi spēkā esošajos īpašuma apdrošināšanas 

līgumos kopējā norādītā īpašuma atjaunošanas un/vai aizvietošanas vērtība nav mazāka 

par 250 000 000 eiro. 

15.5. Ja pretendents ir Latvijā reģistrēta apdrošināšanas komercsabiedrība vai ārvalstu 

licencētas apdrošināšanas komercsabiedrības Latvijā reģistrēta filiāle, un pretendentam 

atbilstoši normatīvajām prasībām ir jāveic apdrošināmā riska pārapdrošināšana, 

Pretendentam ir jāspēj nodrošināt, ka apdrošināmais risks pilnā apjomā tiks 

pārapdrošināts pārapdrošināšanas sabiedrībā(s), kam starptautiskās reitinga aģentūras 

devušas vērtējumu, kas nav zemāks par ekvivalentu "Standartd&Poor`s” (S&P) reitingam 

“A-“ (ieskaitot) vai citu starptautisko reitinga aģentūru ekvivalentu. 

15.6. Ja pretendents ir Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas 

komercsabiedrība, kas Latvijas Republikā apdrošināšanas pakalpojumus sniedz, ievērojot 

pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pretendenta reitings nedrīkst būt zemāks par 

“Standard&Poor`s” (S&P) reitingu “A-“ (ieskaitot) vai citu starptautisko reitinga 

aģentūru ekvivalentu. 

 

16. Pretendentu atlases dokumenti 

16.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai atklāta konkursa nolikuma prasībām. Ja pretendents 

izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo 

dokumentu arī par pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu par tā norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības. Eiropas vienoto 



iepirkuma procedūras dokumentu pretendents aizpilda atbilstoši prasībām, kuras nosaka 

Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7. ar ko nosaka 

standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 

2.pielikums). Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments aizpildīšanai atrodams 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/tools/espd, ko pēc aizpildīšanas 

nepieciešams pievienot piedāvājumam.  

16.2. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs 

pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs 

pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt 

visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.  

16.3. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu atlases dokumenti”: 

16.3.1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un 

tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda 

dokumenta izsniegšanu; 

16.3.2. Ārvalstu pretendentiem izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms izziņas vai 

dokumenta iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis 

īsāku derīguma termiņu, ir izdevusi kompetenta iestāde, ja attiecīgās valsts 

normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta 

amatpersonu pārstāvības tiesības. 

16.3.3. par Latvijā reģistrētu apdrošināšanas komercsabiedrību vai ārpus Eiropas 

ekonomiskās zonas dibinātas un licencētas apdrošināšanas komercsabiedrības 

Latvijā reģistrētu filiāli - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtas spēkā 

esošas licences apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka pretendents Latvijas 

Republikas teritorijā ir tiesīgs sniegt Tehniskajā specifikācijā norādīto 

pakalpojumu; 

16.3.4. par Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētu apdrošināšanas 

komercsabiedrību, kas Latvijas Republikā apdrošināšanas pakalpojumus sniedz, 

ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, vai Latvijā reģistrētu 

dalībvalsts apdrošinātāja filiāli iesniedzamas tās valsts, kurā reģistrēta dalībvalsts 

apdrošināšanas komercsabiedrība, kas pati vai kuras filiāle sniegs apdrošināšanas 

pakalpojumus pasūtītājam, kompetentas institūcijas izsniegtas spēkā esošas 

licences (vai pielīdzināma dokumenta) apliecinātu kopiju, kas apliecina 

dalībvalsts apdrošināšanas komercsabiedrības tiesības savā mītnes valstī sniegt 

Tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu; 

16.3.5. Nolikuma 15.4. punkta izpildei pretendents iesniedz Informāciju par sniegtajiem 

īpašuma apdrošināšanas pakalpojumiem 3. pielikumā noteiktajā formā, 

pievienojot ne mazāk kā 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi no sarakstā uzskaitītajām 

iestādēm, organizācijām vai komercsabiedrībām. 

16.3.6. Nolikuma 15.5. punkta izpildei pretendents brīvā formā iesniedz informāciju par 

paredzēto pārapdrošināšanas līguma uzbūvi, kur jāuzrāda Apdrošinātāja paturētā 

riska daļa, pārapdrošināšanas sabiedrības(u) nosaukums, reģistrācijas valsts, 

pārapdrošināšanas sabiedrības(u) drošības reitings, konkrētajai sabiedrībai 

nododamais riska apmērs. 

16.3.7. Nolikuma 15.6. punkta izpildei pretendents brīvā formā iesniedz informāciju par 

“Standard&Poors” (S&P) vai ekvivalentu reitinga aģentūru tai piešķirto reitingu, 

norādot tīmekļa vietnes adresi, kurā šī informācija ir pārbaudāma. 

16.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas un 

pretendents iesniedz, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas. 

16.5. Pretendentam pieteikumā (2.pielikums) jāiekļauj informācija par to, vai piedāvājuma 

iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst 

mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.  

16.6. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās 

https://ec.europa.eu/tools/espd


iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

iepirkuma līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam 

nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, 

un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks 

atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, 

ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu 

sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata 

kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem 

apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai 

kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir 

izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

 

17. Finanšu piedāvājums 

17.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (4.pielikums). 

17.2. Apdrošināšanas prēmijas likme ēkām un būvēm 1 (vienam) norādītajam objektu kopējās 

platības kvadrātmetram ir eiro noteikts lielums (skaitlis ar ne vairāk, kā četriem cipariem 

aiz komata), kuru reizinot ar apdrošināmā objekta kopējo platību, iegūst Tehniskās 

specifikācijas III sadaļas 1.1.punktā norādītā apdrošināšanas perioda apdrošināšanas 

prēmiju. Finanšu piedāvājumā tiek norādīta vienota prēmijas likme visiem objektiem, 

neatkarīgi no objekta konstruktīvās uzbūves, pielietošanas veida u.c.  

17.3. Apdrošināšanas prēmijas likme kustamai mantai, aprīkojumam un krājumiem ir 

procentos izteikts lielums (skaitlis ar ne vairāk, kā četriem cipariem aiz komata), kuru 

reizinot ar apdrošināmo objektu uzskaites vērtību, iegūst tehniskās specifikācijas III 

sadaļas 1.1.punktā norādītā apdrošināšanas perioda apdrošināšanas prēmiju. Finanšu 

piedāvājumā tiek norādīta vienota prēmijas likme visiem objektiem, neatkarīgi no objekta 

veida u.c.  

17.4. Apdrošināšanas prēmijas likme jaunajiem sabiedriskā transporta līdzekļiem ir procentos 

izteikts lielums (skaitlis ar ne vairāk, kā četriem cipariem aiz komata), kuru reizinot ar 

apdrošināmo objektu sākotnējo uzskaites vērtību, iegūst Tehniskās specifikācijas III 

sadaļas 1.1.punktā norādītā apdrošināšanas perioda apdrošināšanas prēmiju. Finanšu 

piedāvājumā tiek norādīta vienota prēmijas likme visiem objektiem, neatkarīgi no 

transporta līdzekļa veida. Pozīcijā (P4) jānorāda kopējā prēmija, kas aprēķināta, 

piemērojot vienoto prēmijas likmi Tehniskās specifikācijas III sadaļas 1.3. punktā 

norādītajiem apdrošināšanas termiņiem. Izstrādājot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir 

jāņem vērā, ka iepirkuma izsludināšanas brīdī tiek risinātas juridiska rakstura 

domstarpības par tehniskās specifikācijas II.I. sadaļas 1.2. punktā nosaukto 

transportlīdzekļu piegādes līgumu nosacījumiem. Šajā punktā norādīto transportlīdzekļu 

apdrošināšanas līgumu un atbilstoši arī pozīcijā (P4) piedāvātās apdrošināšanas prēmijas 

apmaksa no Pasūtītāja puses netiek garantēta. 

17.5. Piedāvājuma kopējā cena jānorāda eiro. Cenā jābūt ietvertām visām atlaidēm, nodokļiem, 

nodevām, komisijām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas un citām 

apdrošināšanas līguma uzturēšanas un apkalpošanas izmaksām. 

17.6. Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātā apdrošināšanas prēmiju likme paliek 

nemainīga un nav nekādā ziņā pakļauta izmaiņām. 

 

18. Tehniskais piedāvājums 

18.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās 

specifikācijas (1.pielikums) izpildei, kas sagatavots par pamatu ņemot 1.pielikumā 

ietverto tabulu un kurā ietverta detalizēta informācija atbilstoši atklāta konkursa 

nolikuma 1. pielikumā noteiktajām prasībām. 

18.2. Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz piedāvājums tā, lai tas saturētu visu informāciju, 

kas nepieciešama vērtēšanas procesā.  

18.3. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj visi piedāvājumā izmantojamie īpašuma 

apdrošināšanas vispārējie un speciālie noteikumi juridiskām personām, kuri paredz šīm 

minimālajām prasībām atbilstošu apdrošināšanas segumu; 



18.4. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj pretendenta apliecinājums, ka pretrunu gadījumā starp 

Pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu un pretendenta īpašuma apdrošināšanas 

vispārējiem un speciālajiem apdrošināšanas noteikumiem juridiskām personām, 

noteicošais ir tehniskais piedāvājums, un līguma noslēgšanas gadījumā tajos tiks veikti 

grozījumi atbilstoši pretendenta iesniegtajam piedāvājumam. 

 

19. Iepirkuma līguma projekts 

19.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 5.pielikums un kalpos par pamatu 

iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un atklātā konkursa uzvarētāju. 

19.2. Visi iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc atklāta konkursa uzvarētāja 

paziņošanas saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma, tā pielikumu un atklāta konkursa 

uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju. 

 

V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

20. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība 

20.1. Visus ar atklāta konkursa norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma 

komisija.  

20.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija 

izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikuma II 

sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību 

būtiskumu un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā atklātā 

konkursā tas tālāk netiek vērtēts. 

20.3. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendenta tehniskā 

piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību 

atklāta konkursa nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst 

atklāta konkursa nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 

atklātā konkursā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. 

20.4. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību atklāta 

konkursa nolikuma prasībām,  kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, 

pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības atklātā konkursā un tā piedāvājums tālāk 

netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē 

pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot 

un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā 

izlabotās cenas. 

20.5. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. 

Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā 

pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma 

nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu. 

20.6. Attiecībā uz pretendentu, kura finanšu un tehniskais piedāvājums ir atbilstošs nolikumā 

noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši  piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija veic pretendenta kvalifikācijas 

pārbaudi. 

20.7. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un 

atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu kvalifikācijas 

pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot 

pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. 

20.8. Attiecībā uz pretendentu, kas atbilst iepriekš minētajām nolikuma prasībām, iepirkuma 

komisija veiks pārbaudi, vai uz attiecīgo pretendentu nav piemērojami Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktie pretendenta 

izslēgšanas noteikumi. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, tiks veikta pārbaude par Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas 

noteikumiem. 

 



21. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

21.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kurš atbilst atklāta 

konkursa nolikuma prasībām.  

21.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji, un tiem piešķiramais punktu 

skaits: 

 

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji Īpatsvars % 

Finansiālie izvērtēšanas kritēriji (piedāvājuma cena) 70 

Citi vērtēšanas kritēriji: 30 

a) Kvalitāte, t.sk: 

1) apdrošināšanas seguma apjoms, limiti, apdrošinātie riski, 

uzlabojumi un paplašinājumi; 

2) apdrošināšanas seguma izņēmumi un ierobežojumi; 

3) apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas 

principi. 

25 

b) Funkcionalitāte un citi faktori, t.sk., apdrošināšanas līguma un 

apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas process un termiņi  

5 

21.3. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, pamatojoties uz šādu algoritmu: 

21.3.1. Finanšu kritērijs – piedāvājuma cenas tiek novērtētas, viszemākajai cenai (kopējai 

apdrošināšanas perioda prēmijai) piešķirot 70 punktus, bet pārējiem 

piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina proporcionāli 

attiecībā pret lētāko: 

Zemākā cena / vērtējamā piedāvājuma cena x 70 

21.3.2. Citu vērtēšanas kritēriju pozīcijas (kvalitāte, funkcionalitāte) tiek vērtētas katram 

kritērija parametram atsevišķi, salīdzinot pretendentu piedāvājumus savstarpēji un 

piešķirot balles pēc 30 ballu sistēmas: 

21.3.2.1. Par piedāvājumu, kas ir atbilstošs tehniskās specifikācijas noteiktajām minimālajām 

prasībām, un apdrošināšanas seguma apjomu, kas vienāds visu pretendentu 

piedāvājumos, tiek piešķirtas 10 balles. 

21.3.2.2. Papildu balles, salīdzinot pretendentu piedāvājumus savstarpēji, tiek piešķirti par 

tehniskajā specifikācijas aprakstītā apdrošināšanas seguma uzlabojumiem. Par 

uzlabojumiem, kas paplašina apdrošināšanas seguma apjomu, tiek piešķirts no 1 līdz 3 

ballēm. Maksimālais ballu skaits ir 30. 

21.3.2.3. Par unikālajiem izņēmumiem un ierobežojumiem pretendenta vērtējums tiek 

samazināts par 1 līdz 5 ballēm. Minimālais ballu skaits ir 1. 

a) Kvalitātes novērtējuma punktus aprēķina, saskaitot iegūtās parametru balles kvalitātes 

ietvaros un lielākajai summai piešķirot 25 punktus, bet pārējiem piedāvājumiem (ar 

divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina proporcionāli attiecībā pret lielāko ballu 

summu: 

vērtējamā piedāvājuma ballu summa / lielākā ballu  summa x 25 

(piemērs: 10/20  x 25 =12.50) 

b) Funkcionalitātes punktus aprēķina, saskaitot iegūtās parametru balles funkcionalitātes 

ietvaros un lielākajai summai piešķirot 5 punktus, bet pārējiem piedāvājumiem (ar divām 

zīmēm aiz komata) punktus aprēķina proporcionāli attiecībā pret lielāko ballu summu: 



Vērtējamā piedāvājuma ballu summa / Lielākā ballu summa x 5 

(piemērs: 10/20 x 5 =2.50) 

21.3.3. Kopvērtējuma punktus aprēķina, saskaitot punktus par visiem kritērijiem kopā. 

Finanšu kritērijs + citi vērtēšanas kritēriji 

21.3.4. Maksimāli iespējamo punktu skaits – 100 punkti 

21.4. Ja pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

iepirkuma komisija konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad 

izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir pretendenta iegūtais vērtējums finanšu kritērijā 

(21.3.1.p.). 

 

22. Lēmuma par atklāta konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana 

22.1. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē 

piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. 

22.2. Komisija lēmumu par atklāta konkursa rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja 

iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja 

balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas 

22.3. Lēmumu par atklāta konkursa rezultātiem pieņem komisija saskaņā ar nolikuma 

21.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību. 

22.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus 

pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs 

paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu, norādot uzvarētāja piedāvājuma cenu, kā arī: 

22.4.1. noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus; 

22.4.2. termiņu, kādā pretendents ir tiesīgs iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam 

iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

 

23. Lēmums par atklāta konkursa pārtraukšanu  

23.1. Pasūtītāja iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir 

objektīvs iemesls.  

 

24. PIELIKUMI 

24.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija  

24.2. 2. pielikums – Pieteikuma vēstule 

24.3. 3.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi 

24.4. 4.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma 

24.5. 5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts 

RP SIA “Rīgas satiksme”  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 

 

/personiskais paraksts/ E.Epalte-Drulle 

Rīgā, 2019.gada 28.maijā 



1.pielikums 

atklātam konkursa nolikumam 

“Par RP SIA „Rīgas satiksme” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 

identifikācijas Nr. RS/2019/21 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Nr. Obligātās minimālās prasības Pretendenta 

piedāvājums1 

I ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA (ēkas, būves, kustamā manta, izņemot transporta līdzekļus)  

1. Apdrošināšanas objekts:  

1.1. visi Pasūtītāja pamatlīdzekļi, kas uzskaitīti uzņēmuma bilancē (t.sk. trešajām personām ieķīlātie) visā līguma 

darbības laikā, tai skaitā, 

 

1.1.1. ēkas ar visām to būvniecības laikā un papildus uzstādītajām inženiertehniskajām komunikācijām, aprīkojumu, 
apdari (t.sk., lifti, sakaru tīkli, signalizācija, ventilācija, gaisa kondicionēšanas un elektrosadales tīkli, karstā un 

aukstā ūdens apgāde, kanalizācija un apkures sistēmas ar siltummezgliem); 

 

1.1.2. būves, tai skaitā: inženierbūves, žogi, sētas, ceļi, estakādes, pārvietojamie vagoniņi, stāvvietas, cauruļvadi u.c. 
objekti ar visām to būvniecības laikā un papildus uzstādītajām inženiertehniskajām komunikācijām, aprīkojumu, 

apdari; 

 

1.1.3. kustamā manta, aprīkojums un krājumi, tai skaitā: mēbeles, datortehnika, datoru tīkli, stacionāras un 
pārvietojamas iekārtas, degviela, materiāli, rezerves daļas, darba apģērbs, citi pamatlīdzekļi un inventārs, kas 

netiek apdrošināti atbilstoši 1.1.1. un 1.1.2. punktiem. 

 

1.2. Apdrošināšanas objektā nav iekļauta zeme, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrācijai pakļautie transporta 
līdzekļi, sabiedriskā transporta līdzekļi (tramvaji, trolejbusi, autobusi), jaunie celtniecības objekti, kuru 

apdrošināšanu pilnībā līdz to nodošanai ekspluatācijā veic būvdarbu veicējs, ģenerāluzņēmējs vai cita trešā 

persona. 

  

1.3. Ēkas, būves, kustamā manta, aprīkojums un krājumi tiks apdrošināti saskaņā ar apdrošināšanas objektu 

uzskaitījuma sarakstu, kas tiks nosūtīts pretendentam pēc pieprasījuma saņemšanas uz e-pastu: 

viktors.zakis@rigassatiksme.lv 

 

1.4. Attiecībā uz ēkām un būvēm apdrošināšanas segums bez apakšlimitu piemērošanas ir jānodrošina:  

1.4.1. labiekārtojuma konstrukcijām - būvēm, kas ir pastāvīgi saistītas ar zemes gabalu, uz kura atrodas apdrošinātais 

nekustamais īpašums, kas ietverts apdrošināto objektu sarakstā (piemēram, barjeras, sienas, žogi, nojumes, 

estakādes, pievedceli un gājēju ceļi, stacionārās laistīšanas sistēmas, ārējais apgaismojums, karoga masti, reklāmas 
stendi u.c.); 

 

1.4.2. apdrošināšanas objekta ārējām sienām piestiprinātajiem priekšmetiem, kur nav obligāti nepieciešami 

apdrošināšanas objekta lietošanai, vai kuru uzstādīšana nebija paredzēta apdrošināšanas objekta būvprojektā, tas ir, 
tādiem priekšmetiem, kuri ir uzstādīti apdrošināšanas objekta lietošanas laikā (piemēram, logu pārsegi, satelīta 

antenas, tehniskās apsardzes un video novērošanas sistēmas u.c.); 

 

1.4.3. inženiertīklu pievadiem, kas atzarojas no apdrošinātā nekustamā īpašuma līdz komunikāciju turētāju pieslēgumam 
(piemēram, cauruļvadiem, kabeļiem u.c.). 

 

2. Apdrošinājuma summa:   

2.1. apdrošinājuma summa katram objektam atsevišķi jānodrošina atjaunošanas/aizvietošanas vērtības apmērā, t.i., 

nodrošinot, lai zemapdrošināšanas princips nav spēkā.  

 

2.2. apdrošinājuma summa katram objektam atsevišķi un visiem objektiem kopā tiek ierobežota ar „pirmā zaudējuma 

limitu” 35 000 000 eiro apmērā.  

 

2.3. apdrošinājuma summa katram objektam atsevišķi pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas tiek atjaunota pilnā 
apmērā bez papildu apdrošināšanas prēmijas samaksas, izņemot gadījumus, kad īpašums ir gājis bojā un netiek 

atjaunots. 

 

3. Apdrošināšanas teritorija – visi objekti, kuros Pasūtītājs veic un apdrošināšanas perioda laikā uzsāk veikt 
saimniecisko darbību, vai kas nodrošina Pasūtītāja saimniecisko darbību (t.sk. neiežogotās teritorijas). 

 

3.1. Jānodrošina Tehniskās specifikācijas 4.punktam atbilstošs apdrošināšanas segums 30 000 eiro apakšlimita ietvaros 

(par jebkuru vienu gadījumu un periodā kopā) kustamajam īpašumam ārpus apdrošinātā nekustamā īpašuma vai 
nožogotas un apsargātas teritorijas, kurā Pasūtītājs veic saimniecisko darbību, piemēram, atrodoties ceļā. 

Portatīvajai tehnikai (datori, mobilie telefoni u.tml.) teritorija Eiropa, pārējam īpašumam - Latvija. 

 

4. Apdrošinātie riski - visu risku segums. Visi riski šīs sadaļas izpratnē ir jebkāds apdrošinātā īpašuma pēkšņs un 
neparedzēts fiziska bojājuma vai zuduma gadījums jebkādu cēloņu rezultātā, tai skaitā, bet neierobežojot ar zemāk 

nosauktajiem riskiem: 

  

4.1. Ugunsgrēks – neparedzēta, nekontrolējama degšana, kas rada vai var radīt zaudējumus, neatkarīgi no iemesla. Ar 
uguns risku apdrošināti tiek arī zaudējumi, kas rodas degšanas procesā no dūmiem, kvēpiem, karstuma, 

gruzdēšanas, kā arī zaudējumi vai bojājumi, kas rodas uguns dzēšanas procesā. 

 

4.2. Eksplozija – momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiska pārvērtība, kas rada paaugstinātu spiedienu 

(triecienviļņi) vai pēkšņa ārdoša spiediena spēka izpausme, kad tvertnes (katla, cauruļvada utt.) sienas tiek 

sagrautas un spiediens izlīdzinās tvertnes iekšpusē un ārpusē. 

 

4.3. Zibens spēriens (t.sk., lodveida zibens) – tieša atmosfēras pārsprieguma iedarbība uz apdrošinātajiem 

priekšmetiem un elektroietaisēm. 

 

4.4. Plūdi – lielākas vai mazākas teritorijas applūšana ar ūdeni, kas pārgājis pāri ūdenstilpņu vai baseinu robežām.  

4.5. Vēja nodarīti bojājumi.  

4.6 Zemestrīce – zemes garozas svārstības Latvijas teritorijā.  

4.7. Krusa – dažādas formas, lieluma vai svara ledus gabaliņi, kas nokrīt uz apdrošināto objektu un tādējādi izraisa tā 
bojāeju vai bojājumu. 

 

                                            
1
 Aizpilda pretendents - jāsniedz apliecinājums par šīs prasības izpildi ar atzīmi „Apliecinām izpildi”, kā arī jānorāda jebkādi 

uzlabojumi vai speciāli nosacījumi, ja tādi ir. 



4.8. Nepārtraukta snigšanas rezultātā radušies sniega vai ledus svara, kā arī krītoša sniega vai ledus nodarīti bojājumi 
apdrošinātajam objektam (tai skaitā pie ēkām piestiprinātiem gaismas ķermeņiem, videonovērošanas kamerām, 

kondicionēšanas un ventilācijas iekārtām, reklāmas izkārtnēm, nojumēm), ja sniegu vai ledu savlaicīgi nav bijis 

iespējams notīrīt objektīvu iemeslu dēļ. 

 

4.9. Koku, mastu vai citu priekšmetu un vielu uzkrišana apdrošinātajiem objektiem, neatkarīgi no iemesla.  

4.10. Gaisa kuģu, to daļu vai to pārvadājamās kravas uzkrišana apdrošinātajam objektam.  

4.11. Ūdens, šķidruma noplūde – jebkuras cisternas, rezervuāra, caurules ūdens vai kanalizācijas sistēmas avārija. 

Zaudējumi, kas radušies, noplūstot šķidrumam vai tvaikam no ūdens apgādes, kanalizācijas, apkures, 

ugunsdzēšanas sistēmu cauruļvadiem vai ierīcēm, kā arī no citām ēkā vai būvē izvietotām ierīcēm un 
cauruļvadiem, tai skaitā trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā notikusi šķidruma vai tvaika noplūde. 

 

4.12. Trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība, zādzības mēģinājums, laupīšana, laupīšanas mēģinājums, vandālisms, 

ļaunprātīga dedzināšana, sprādziena izraisīšana, terorisms un citas trešo personu prettiesiskas rīcības, tai skaitā, 
grafiti ar apakšlimitu ne mazāk kā 10 000 eiro, tīša/netīša īpašuma bojāšana vai iznīcināšana (saskaņā ar Latvijas 

Republikas krimināltiesību normām). Apdrošināšanas riska “Terorisms” apdrošināšanas atlīdzībai tiek noteikts 
limits ne mazāk kā  2 500 000 eiro. 

 

4.13. Sadursme – jebkura veida sauszemes transporta līdzekļa, iekraušanas vai izkraušanas mehānisma tiešs trieciens 

(objekta iekraušanas vai izkraušanas laikā), uzbraukšana apdrošināšanas objektam. 

 

4.14. Jebkāds apdrošināto objektu stiklojums un/vai stikla konstrukcijas tiek apdrošinātas pret saplīšanu jebkādas 

mehāniskas vai termiskas iedarbības dēļ. 

 

4.15. Elektriskās parādības – zaudējumi, kas var rasties elektrības kvalitātes izmaiņu rezultātā publiskajā tīklā (tai skaitā 
īssavienojuma, sprieguma pārslodzes, sprieguma nepietiekamības, pārsprieguma, netieša zibens spēriena radīta 

pārsprieguma vai zemējuma defekta izraisīti) ar atlīdzības limitu ne mazāk par EUR 50 000 par gadījumu un 

apdrošināšanas līguma laikā. 

 

4.16. Tiek segti arī zaudējumi, kuri radušies saistībā ar:  

4.16.1. ilgstošu, pakāpeniski notiekošu procesu, piemēram, nolietošanās, nosēšanās, korozijas, vibrācijas, pelējuma, sēnīšu 

vai baktēriju iedarbības rezultātā bojātu objektu (objektu daļu), vai 

 

4.16.2. nekvalitatīvi projektētu, uzbūvētu, rekonstruētu, remontētu objektu (objektu daļu) vai objektu (objektu daļu), kuru 
būvniecībā ir izmatoti nekvalitatīvi vai neatbilstoši materiāli, 

 

 ekspluatācijas cēloniski izraisītu 4. punktā norādīto risku iedarbību uz apdrošināšanas objektiem.  

5. Pašrisks katram apdrošināšanas gadījumam ne lielāks kā:  

5.1. 500 eiro;  

5.2. 100 eiro attiecībā uz apdrošināto objektu stiklojuma un/vai stikla konstrukciju bojājumu;  

5.3. 70 eiro 3.1. punktā paredzētajam segumam ārpus Latvijas Republikas teritorijas;  

5.4. ja viena apdrošināšanas riska iedarbības rezultātā (piemēram, vētra) tiek bojāti vairāki apdrošinātie objekti, tad tiek 

piemērots viens polisē norādītais pašrisks. 

 

6. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas principi un metodika:  

6.1. Nekustamajam īpašumam (pamatlīdzekļu veidi - ēkas; būves), apmaksājot atjaunošanas tāmi (ar PVN), kas pilnībā 

nodrošina analogas funkcionalitātes objekta atjaunošanu vai aizvietošanu, neņemot vērā zemapdrošināšanu un 

tehnisko nolietojumu. 

 

6.2. Kustamajam īpašumam bojājumu gadījumā atbilstoši remonta izdevumi (ar PVN), kas nepieciešami, lai bojāto 

mantu atjaunotu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms apdrošināšanas gadījuma, neņemot vērā zemapdrošināšanu un 

tehnisko nolietojumu; 

 

6.3. Kustamajam īpašumam bojāejas gadījumā, ja tā tehniskais nolietojums mazāks par 50%, izdevumi (ar PVN), kas 

nodrošina analoģisku tehnisko parametru un funkcionalitātes objekta aizvietošanu, neņemot vērā 

zemapdrošināšanu. 

 

6.4. Kustamajam īpašumam bojāejas gadījumā, ja tā tehniskais nolietojums pārsniedz 50%, lielākā vērtība no: atlikušās 

bilances vērtības vai analoģisku tehnisko parametru un funkcionalitātes objekta aizvietošanas izmaksām (ar PVN). 

 

7. Apdrošināšanas objektu saraksta papildināšana – apdrošināšanas līguma laikā segums automātiski ir 
jānodrošina visiem apdrošināšanas ņēmēja pamatlīdzekļiem (izņemot 1.2. punktā nosauktos objektus), kas 

uzskaitīti Pasūtītāja grāmatvedības dokumentos. 

Apdrošināšanas segumam jāstājas spēkā no objekta iegādes vai nodošanas ekspluatācijā brīža. 

 

7.1 Ja apdrošināšanas perioda laikā 1.1.3. punktā nosaukto apdrošināšanas objektu kopējā sākotnējās bilances vērtības 

palielinājums nepārsniedz 500 000 eiro, par to apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam atsevišķi nav jāziņo un 

papildus prēmija netiek aprēķināta. 

 

7.2 Ja apdrošināšanas perioda laikā 1.1.3. punktā nosaukto apdrošināšanas objektu kopējā sākotnējās bilances vērtības 

palielinājums pārsniedz 500 000 eiro, Pasūtītājam reizi ceturksnī par to ir jāpaziņo apdrošināšanas pakalpojumu 

sniedzējam, kurš ir tiesīgs aprēķināt papildus prēmiju, piemērojot tā finanšu piedāvājumā norādīto apdrošināšanas 
prēmijas likmi tieši proporcionāli (pēc dienu skaita) periodam, kas atlicis līdz polises apdrošināšanas termiņa 

beigām. 

 

7.3 Ja apdrošināšanas perioda laikā 1.1.1.-1.1.2. punktā nosaukto apdrošināšanas objektu kopējās sākotnējās bilances 
vērtības palielinājums nepārsniedz 500 000 eiro, par to apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam atsevišķi nav 

jāziņo un papildus prēmija netiek aprēķināta. 

 

7.4 Ja apdrošināšanas perioda laikā 1.1.1.-1.1.2. punktā nosaukto apdrošināšanas objektu kopējās sākotnējās bilances 

vērtības palielinājums pārsniedz 500 000 eiro, Pasūtītājam reizi ceturksnī par to ir jāpaziņo apdrošināšanas 

pakalpojumu sniedzējam, kurš ir tiesīgs aprēķināt papildus prēmiju, piemērojot tā finanšu piedāvājumā norādīto 
apdrošināšanas prēmijas likmi tieši proporcionāli (pēc dienu skaita) periodam, kas atlicis līdz polises 

apdrošināšanas termiņa beigām. 

 

8. 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. 

 

9. Apdrošināšana attiecībā uz esošo īpašumu ir spēkā arī gadījumos, kad Pasūtītājs vai tā sadarbības partneri veic 

ārkārtas un uzturēšanas (tekošos, profilakses) remontdarbus. 

 

10. 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. 

  



11. Apdrošināšanas segums ir jānodrošina, neizvirzot papildus prasības attiecībā uz apdrošināšanas objektu 
ugunsdrošību un apsardzi, pastāvot nosacījumam, ka Pasūtītājs ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības 

prasības un apdrošināšanas līguma termiņa laikā saglabā apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī esošo drošības 

pasākumu līmeni, kā arī ievēro un izpilda VUGD saistošajos dokumentos norādītās prasības. 
Apdrošināšanas segums ir spēkā bez ierobežojumiem arī apstākļos, kad objektīvu iemeslu dēļ apdrošināšanas 

objektos uz laiku nav iespējams aktivizēt apsardzes un/vai ugunsdrošības signalizāciju, piemēram, telpu remonta 

gadījumā. Šādās situācijās Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt nepieciešamos apsardzes pasākumus materiālo 
vērtību aizsardzībai pret zādzības risku. 

 

12. Glābšanas un sakārtošanas izdevumos, kas veicami pēc apdrošināšanas gadījuma, iekļauti arī teritorijas, t.sk. 

labiekārtojuma, atjaunošanas, ceļa seguma atjaunošanas, drupu novākšanas un demontāžas u.c. saistītie izdevumi 
ar atlīdzības limitu ne mazāk par 500 000 eiro par gadījumu un apdrošināšanas līguma laikā. 

 

13. Tiek segti arī darbinieku (izņemot Pasūtītāja valdes vai padomes locekļu) nodarīti zaudējumi, tai skaitā, to rupjas 

neuzmanības un tīšas rīcības rezultātā. Pretendents nav tiesīgs atlikt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu 
līdz tiesvedības pabeigšanai, ja vien nav ierosināta administratīvā vai krimināllieta pret Pasūtītāja valdes vai 

padomes locekļiem. 

 

14. Tiek segti arī nomnieku, klientu, viesu un jebkuru citu personu, kas nav Pasūtītāja darbinieki un kurām tiek 

piešķirtas apdrošināto objektu lietošanas tiesības, nodarīti zaudējumi, tai skaitā, to rupjas neuzmanības un tīšas 

rīcības rezultātā. 

 

15. Apdrošināšanas gadījuma pieteikšanas minimālais termiņš – ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas no 

apdrošināšanas gadījuma konstatēšanas brīža. 

 

16. Subrogācijas prasība par izmaksāto atlīdzību netiek vērsta pret Pasūtītāja darbiniekiem, izņemot, ja tie ir rīkojušies 
tīši, ļaunprātīgi vai rupji neuzmanīgi. 

 

17. Jebkādu papildus apakšlimitu piemērošana šajās minimālajās prasībās noteiktajiem pretendenta tehniskajā 

piedāvājumā netiek pieļauta. 

 

II ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA (sabiedriskā transporta līdzekļi: tramvaji, trolejbusi, autobusi)  

II.I. Nosaukto risku apdrošināšana.  

1. Apdrošināšanas objekts, apdrošināšanas summa: sabiedriskā transporta līdzekļi (ar ražotāja uzstādīto un 

iemontēto aprīkojumu, ražotāja un/vai reklāmas krāsojumu, uzlīmēm), kas uzskaitīti uzņēmuma bilancē (t.sk. 

trešajām personām ieķīlātie) un norādīti apdrošināmo objektu sarakstā, tai skaitā, 

 

1.1. sabiedriskā transporta līdzekļi (ar ražotāja uzstādīto un iemontēto aprīkojumu, ražotāja un/vai reklāmas krāsojumu, 

uzlīmēm), kas uzskaitīti uzņēmuma bilancē (t.sk. trešajām personām ieķīlātie) un norādīti apdrošināmo objektu 

sarakstā, tai skaitā, 52 trolejbusi, 140 autobusi, 26 (zemās grīdas) tramvaji. 

 

1.2. sabiedriskā transporta līdzekļi (ar ražotāja uzstādīto un iemontēto aprīkojumu, ražotāja un/vai reklāmas krāsojumu, 

uzlīmēm), kas atbilstoši Pasūtītāja un ražotāju noslēgtajiem līgumiem apdrošināšanas perioda laikā 

ražotājiem ir jāpiegādādā saskaņā ar piegāžu grafiku, tai skaitā, 88 autobusi, 48 trolejbusi, 10 trolejbusi (ar 
ūdeņradi darbināmu dzinēju), 20  (zemās grīdas) tramvaji. Ņemot vērā to, ka iepirkuma izsludināšanas brīdī tiek 

risinātas juridiska rakstura domstarpības par šo transportlīdzekļu piegādes līgumu nosacījumiem, šajā punktā 

norādīto transportlīdzekļu apdrošināšanas līgumu noslēgšanu Pasūtītājs negarantē. 

 

1.4. Apdrošinājuma summa līdz 5 gadus (ieskaitot) veciem transportlīdzekļiem tiek noteikta jauniegādes vērtībā eiro 

(bez PVN). 

 

1.5. Apdrošinājuma summa 6 gadus veciem un vecākiem transportlīdzekļiem ir faktiskā (tirgus) vērtība eiro (bez 
PVN). 

 

1.6. Apdrošinājuma summa katram konkrētam transportlīdzeklim norādīta apdrošināmo objektu sarakstā, kas tiks 

nosūtīts pretendentam pēc pieprasījuma saņemšanas uz e-pastu:viktors.zakis@rigassatiksme.lv 

 

1.7. Apdrošinājuma summai netiek piemēroti apakšlimiti, t.sk., attiecībā uz transportlīdzekļu aprīkojumu, krāsojumu.  

1.8. Apdrošinājuma summa katram konkrētam objektam pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas tiek atjaunota pilnā 

apmērā bez papildu apdrošināšanas prēmijas samaksas, izņemot gadījumus, kad īpašums ir gājis bojā un netiek 

atjaunots. 

 

2. Apdrošināšanas teritorija – Latvijas Republika, tai skaitā, piedaloties ceļu satiksmē.  

3. Apdrošinātie riski - apdrošinātā īpašuma tiešs fizisks bojājums vai bojāeja, kuru cēlonis ir:  

3.1. Ugunsgrēks – neparedzēta, nekontrolējama degšana, kas rada vai var radīt zaudējumus, neatkarīgi no iemesla. Ar 

uguns risku apdrošināti tiek arī zaudējumi, kas rodas degšanas procesā no dūmiem, kvēpiem, karstuma, 

gruzdēšanas, kā arī zaudējumi vai bojājumi, kas rodas uguns dzēšanas procesā. 

 

3.2. Eksplozija – momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiska pārvērtība, kas rada paaugstinātu spiedienu 

(triecienviļņi) vai pēkšņa ārdoša spiediena spēka izpausme, kad tvertnes (katla, cauruļvada utt.) sienas tiek 

sagrautas un spiediens izlīdzinās tvertnes iekšpusē un ārpusē. 

 

3.3. Zibens spēriens (t.sk., lodveida zibens) – tieša atmosfēras pārsprieguma iedarbība uz apdrošinātajiem 

priekšmetiem un elektroietaisēm. 

 

3.4. Plūdi – lielākas vai mazākas teritorijas applūšana ar ūdeni, kas pārgājis pāri ūdenstilpņu vai baseinu robežām.  

3.5. Vēja nodarīti bojājumi.  

3.6 Zemestrīce – zemes garozas svārstības Latvijas teritorijā.  

3.7. Krusa – dažādas formas, lieluma vai svara ledus gabaliņi, kas nokrīt uz apdrošināto objektu un tādējādi izraisa tā 

bojāeju vai bojājumu. 

 

3.8. Koku, mastu vai citu priekšmetu un vielu uzkrišana apdrošinātajiem objektiem, neatkarīgi no iemesla.  

3.9. Gaisa kuģu, to daļu vai to pārvadājamās kravas uzkrišana apdrošinātajam objektam.  

3.10. Trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība, zādzības mēģinājums, laupīšana, laupīšanas mēģinājums, vandālisms, 
stiklojuma bojāšana, ļaunprātīga dedzināšana, sprādziena izraisīšana, terorisms un citas trešo personu prettiesiskas 

rīcības, tīša/netīša īpašuma bojāšana vai iznīcināšana (saskaņā ar Latvijas Republikas krimināltiesību normām). 

Apdrošināšanas riska “Terorisms” apdrošināšanas atlīdzībai tiek noteikts limits ne mazāk kā 2 500 000 eiro. 

 

3.11. Apdrošināšanas līguma ietvaros netiek atlīdzināti apdrošināto objektu iekšēju elektrisku vai mehānisku bojājumu, 

kļūmju, atteices vai salūšanas, pārsprieguma, īssavienojuma vai pārkaršanas dēļ apdrošināšanas objekta dzinējā, 

mehānismos vai elektroietaisēs, novēršanas izdevumi.  
Tomēr, ja augšminēto apstākļu iedarbības rezultātā notiek apdrošināšanas objekta aizdegšanās, kuras rezultātā 

apdrošinātajam objektiem tiek nodarīti bojājumi, šādu bojājumu novēršanas izdevumi vai zaudējumi saistībā ar 

apdrošināšanas objekta bojāeju tiek atlīdzināti. 

 

4. Pašrisks katram apdrošināšanas gadījumam ne lielāks kā:  



4.1. 500 eiro;  

4.2. ja viena apdrošināšanas riska iedarbības rezultātā (piemēram, vētra) tiek bojāti vairāki apdrošinātie objekti, tad tiek 
piemērots viens polisē norādītais pašrisks. 

 

5. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas principi un metodika:  

5.1. Bojājumu gadījumā remonta izdevumi (bez PVN) atbilstoši Pasūtītāja sastādītajai tāmei, kas nepieciešami, lai 

apdrošināšanas objektu atjaunotu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms apdrošināšanas gadījuma, neņemot vērā 
zemapdrošināšanu un tehnisko nolietojumu. Remonts tiek veikts ar jaunām transportlīdzekļa ražotāja rezerves 

daļām, neatkarīgi no transporta līdzekļa vecuma.  

 

5.2. Jaunvērtības apdrošināšana Pasūtītāja bilancē pirmo reizi reģistrētiem jauniem transportlīdzekļiem 5 gadu periodā 
kopš transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas. Aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību bojāejas vai zādzības gadījumā 

netiek piemērots nolietojums, un apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta jauniegādes vērtībā. 

 

5.3. Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību attiecībā uz transportlīdzekļiem virs 5 gadu vecuma, apdrošināšanas atlīdzība 
transportlīdzekļa bojāejas vai zādzības gadījumā tiek aprēķināta, no polisē norādītās apdrošināšanas summas 

atņemot nolietojumu ne vairāk kā 1% apmērā mēnesī. 

 

6. Apdrošināšanas objektu saraksta papildināšana – apdrošināšanas līguma laikā pēc Pieprasījuma ir jānodrošina 

arī citu, 1.2. punktā nenosaukto,  jauniegādātu transporta līdzekļu apdrošināšana. 

 

6.1. Apdrošināšanas prēmija par jauniegādāto transporta līdzekļu apdrošināšana tiek noteikta, piemērojot finanšu 
piedāvājumā norādīto 1.2. punktā nosaukto apdrošināšanas objektu prēmijas likmi tieši proporcionāli (pēc dienu 

skaita) periodam, kas atlicis līdz polises apdrošināšanas termiņa beigām. 

 

7. Apdrošināšanas segums ir jānodrošina, neizvirzot papildus prasības attiecībā uz apdrošināšanas objektu atrašanās 
vietu (laikā, kad tie nepiedalās ceļu satiksmē) ugunsdrošību un apsardzi, pastāvot nosacījumam, ka Pasūtītājs 

ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības un apdrošināšanas līguma termiņa laikā saglabā 

apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī esošo drošības pasākumu līmeni, kā arī ievēro un izpilda VUGD 
saistošajos dokumentos norādītās prasības. 

 

8. 3.10. punkta ietvaros tiek segti arī darbinieku (izņemot Pasūtītājs valdes locekļu) nodarīti zaudējumi, tai skaitā, to 

rupjas neuzmanības un tīšas rīcības rezultātā. Pretendents nav tiesīgs atlikt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksu līdz tiesvedības pabeigšanai, ja vien nav ierosināta administratīvā vai krimināllieta pret Pasūtītāja valdes 

locekļiem. 

 

9. 3.10. punkta ietvaros tiek segti arī pasažieru un jebkuru citu personu, kas nav Pasūtītāja darbinieki un kurām tiek 
piešķirtas apdrošināto objektu lietošanas tiesības, nodarīti zaudējumi, tai skaitā, to rupjas neuzmanības un tīšas 

rīcības rezultātā. 

 

10. Apdrošināšanas gadījuma pieteikšanas minimālais termiņš – ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas no 
apdrošināšanas gadījuma konstatēšanas brīža. 

 

11. Subrogācijas prasība par izmaksāto atlīdzību netiek vērsta pret Pasūtītāja darbiniekiem, izņemot, ja tie ir rīkojušies 

tīši, ļaunprātīgi vai rupji neuzmanīgi. 

 

12. Jebkādu papildus apakšlimitu piemērošana šajās minimālajās prasībās noteiktajiem pretendenta tehniskajā 

piedāvājumā netiek pieļauta. 

 

II.II. Visu risku apdrošināšana.  

1. Apdrošināšanas objekts: visi sabiedriskā transporta līdzekļi un speciālā tehnika (ar ražotāja vai jebkādu papildus 
uzstādīto un iemontēto aprīkojumu, ražotāja un/vai reklāmas krāsojumu, uzlīmēm), kas uzskaitīti uzņēmuma 

bilancē (t.sk. trešajām personām ieķīlātie). 

 

2. Apdrošinājuma summa katram objektam atsevišķi un visiem objektiem kopā apdrošināšanas periodā tiek limitēta 
ar „pirmā zaudējuma limitu” 284 000  eiro. Zemapdrošināšanas princips netiek piemērots. Apdrošinājuma summa 

katram konkrētam objektam pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas tiek atjaunota pilnā apmērā bez papildu 

apdrošināšanas prēmijas samaksas, izņemot gadījumus, kad īpašums ir gājis bojā un netiek atjaunots. 

 

3. Apdrošināšanas teritorija – Latvijas Republika, tai skaitā, piedaloties ceļu satiksmē.  

4. Apdrošinātie riski –neierobežots visu risku segums, šīs sadaļas izpratnē - apdrošināto objektu jebkādi bojājumi 

vai bojāeja jebkuras iekšējas vai ārējas mehāniskas, termiskas, elektriskas vai jebkuras citas iedarbības rezultātā. 

Apdrošināšanas seguma izņēmumi vai ierobežojumi netiek pieļauti. 

 

5. Pašrisks katram apdrošināšanas gadījumam ne lielāks kā 140 eiro.  

6. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas principi un metodika:  

6.1. Bojājumu gadījumā remonta izdevumi (bez PVN) atbilstoši Pasūtītāja sastādītajai tāmei, kas nepieciešami, lai 

apdrošināšanas objektu atjaunotu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms apdrošināšanas gadījuma, neņemot vērā 

zemapdrošināšanu un tehnisko nolietojumu. Remonts tiek veikts ar jaunām transportlīdzekļa ražotāja rezerves 
daļām, neatkarīgi no transporta līdzekļa vecuma.  

 

6.3. Apdrošināšanas gadījuma pieteikšanas minimālais termiņš – ne mazāk kā 10 (desmit) darba dienas no 

apdrošināšanas gadījuma konstatēšanas brīža. 

 

6.4. Subrogācijas prasība par izmaksāto atlīdzību pret Pasūtītāja darbiniekiem netiek vērsta, izņemot, ja tie ir rīkojušies 

tīši, ļaunprātīgi. 

 

6.5. Jebkādu papildus apakšlimitu piemērošana šajās minimālajās prasībās noteiktajiem pretendenta tehniskajā 
piedāvājumā netiek pieļauta. 

 

III VISPĀRĒJIE LĪGUMA NOSACĪJUMI (ATTIECĪBĀ UZ I - II SADAĻĀM):  

1. Apdrošināšanas periods:  

1.1. I un II.II sadaļā norādītajiem apdrošināšanas objektiem: no 2019. gada 15. septembra līdz 2020. gada 
31.decembrim. 

 

1.2. II.I sadaļas 1.1. punktā norādītajiem apdrošināšanas objektiem, atbilstoši apdrošināmo transportlīdzekļu 

sarakstiem: 

 

1.2.1. 52 trolejbusiem un 140 autobusiem:  no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 31.decembrim.  

1.2.2. 26 tramvajiem: no 2019. gada 15. septembra līdz 2020. gada 31.decembrim.  

1.3. II.I sadaļas 1.2. punktā norādītajiem apdrošināšanas objektiem: no apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstos 

norādītā plānotā piegādes datuma līdz 2020. gada 31.decembrim. 

 

2. Apdrošināšanas prēmijas apmaksa tiek veikta 5 (piecos) vienādos maksājumos ar 3 (trīs) mēnešu intervālu. Pirmais 
apdrošināšanas prēmijas maksājums tiek veikts 30 kalendāro dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

3.  Apdrošināšanas prēmijas apmaksa par objektiem, kuru apdrošināšana uzsākta apdrošināšanas perioda laikā, tiek 
veikta vienādos maksājumos atbilstoši 2. punktā noteiktajam  maksājumu grafikam. 

 

4. Izmaiņas īpašumtiesībās nevar ietekmēt apdrošināšanas līguma spēkā esamību vai tās apjomu, ja šādas izmaiņas  



notiek starp apdrošinājuma ņēmēju / objekta īpašnieku / kredītiestādēm. 
5. Ja apdrošināšanas līgums tiek pārtraukts pēc apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja iniciatīvas, pasūtītājam 

atmaksājamā prēmijas daļa tiek aprēķināta tieši proporcionāli atlikušajam polises darbības periodam, neatkarīgi no 

pieteikto un/vai izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību summas, kā arī neieturot jebkādus apdrošināšanas 
pakalpojumu sniedzēja administratīvos izdevumus. 

 

6. Attiecībā uz Pasūtītāja norādītajiem objektiem, uz kuriem ir nostiprināta ķīla par labu kredītdevējam, polisē pēc 

Pasūtītāja norādījuma ir jāietver atruna par kredītiestādes pirmtiesībām saņemt apdrošināšanas atlīdzību 
nenokārtoto kredītsaistību apmērā. 

 

 

  



2.pielikums 

atklātā konkursa nolikumam 

“Par RP SIA „Rīgas satiksme 

 īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 

identifikācijas Nr. RS/2019/21 

 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA 

(uz pretendenta veidlapas) 

Identifikācijas Nr.:  RS/2019/21 

 

Pieteikums 

par piedalīšanos atklātā konkursā  

“Par RP SIA „Rīgas satiksme”  īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 

identifikācijas Nr. RS/2019/21 

1. IESNIEDZA 

Uzņēmuma pilns nosaukums 

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums 

Juridiskā adrese 

Faktiskā adrese 

Bankas rekvizīti 

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 

3. PIETEIKUMS 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma 

prasībām iesniedzam piedāvājumu atklātā konkursā un apliecinām savu atbilstību atklāta 

konkursa nolikuma prasībām. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa 

dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī 

garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma 

piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā 

noteiktos nosacījumus.  

 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 

 

  



3. pielikums 

atklātā konkursa nolikumam 

“Par RP SIA „Rīgas satiksme”  

īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 

 identifikācijas Nr. RS/2019/21 

 

Informācija par Pretendenta 

iepriekšējos trīs gados sniegtajiem īpašuma apdrošināšanas pakalpojumiem 
(saskaņā ar Nolikuma 16.4.punktu prasībām)  

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma saņēmēja
 
nosaukums, 

kontaktpersona, tālrunis un e-pasta adrese 

Apdrošināšanas 

objekta īss apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas 

laika periods  
(norādot laika periodu no-

līdz) 

1.    

 

      

1 
Pretendents pievieno ne mazāk kā 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi no sarakstā uzskaitītajām iestādēm, organizācijām 

vai komersantiem, kurā norādīta vienlaicīgi spēkā esošo īpašuma apdrošināšanas līgumu kopējā objektu 

atjaunošanas un/vai aizvietošanas vērtība, vai ietverts apliecinājums par to, ka vienlaicīgi spēkā esošo īpašuma 

apdrošināšanas līgumu kopējā objektu atjaunošanas un/vai aizvietošanas vērtība pārsniedz(a) 250 000 000 eiro.  

 

  



4. pielikums 

atklātā konkursa nolikumam 

“Par RP SIA „Rīgas satiksme”  

īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 

 identifikācijas Nr. RS/2019/21 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

ATKLĀTAM KONKURSAM   

par piedalīšanos atklātā konkursā  

“Par RP SIA „Rīgas satiksme”  

īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 

  

 

 

Pretendents _________________________________________________________________ 
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) 

piedāvājam izpildīt iepirkumu atbilstoši atklāta konkursa “Par RP SIA „Rīgas satiksme” 

apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” nolikumā minētajām prasībām un veikt RP SIA „Rīgas 

satiksme” īpašumā vai tiesiskā lietojumā esošo nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu 

laika periodā no 2019.gada 15.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim par kopējo piedāvājuma 

summu  

 _____________________________________________________________________________ 
(Kopējā īpašuma apdrošināšanas prēmijas summa (EUR)) 

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai jāveido starp mums saistošs līgums. Ar šo mēs 

apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

 Piedāvājam nodrošināt Pasūtītāja nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu par 

šādām cenām: 

 

 

Apdrošināmais objekts 
Prēmijas aprēķina 

kritērijs   

 

Apdrošināšanas 

prēmijas likme 

 

 

 

Apdrošināšanas prēmija 

periodam saskaņā ar 

tehniskās specifikācijas 

III sadaļas 1. punktu: 

 

 

Ēkas un būves  

(tehniskās specifikācijas I 

sadaļas 1.1.1. un 1.1.2.p.) 

Objektu kopējā platība: 

132 090.29  kv.m. 
.......eiro uz 1 kv.m. ..........eiro (P1) 

Kustamā manta, 

aprīkojums un krājumi 

(tehniskās specifikācijas I 

sadaļas 1.1.3.p.) 

Objektu uzskaites vērtība:  

60 609 588.63eiro. 
......% ..........eiro (P2) 

Sabiedriskā transporta līdzekļi (nosaukto un visu risku segums saskaņā ar tehniskās 

specifikācijas II sadaļu, izņemot II.I sadaļas 1.2.p. norādītos objektus). 

Apdrošinājuma summa: 137 788 424.90 eiro 

..........eiro (P3) 

Sabiedriskā transporta 

līdzekļi (tehniskās 

specifikācijas II.I sadaļas 

1.2.p.) 

Apdrošinājuma 

summa/objektu sākotnējā 

uzskaites vērtība:    

144 136  412.00 eiro. 

......% ..........eiro (P4) 



 Kopējā apdrošināšanas prēmija 
......... eiro 

(P1+P2+P3+P4) 

 

 

 

 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. pielikums 

atklātā konkursa nolikumam 

“Par RP SIA „Rīgas satiksme” īpašuma  apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 

 identifikācijas Nr. RS/2019/21 

  

 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

 

LĪGUMS NR.LIG-IEP/2019/___________ 

“Par RP SIA „Rīgas satiksme” nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu” 

 

 

 

Rīgā           2019. gada __________ 

 

RP SIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr.40003619950, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, 

kuras vārdā rīkojas _______________, no vienas puses, un 

 „...........................”, reģistrācijas Nr....................., turpmāk tekstā – Apdrošinātājs, kuras 

vārdā rīkojas ....................................................., no otras puses, 

kopā un atsevišķi tekstā turpmāk tekstā sauktas Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa  “Par 

tiesībām veikt RP SIA „Rīgas satiksme” nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu”  (ID Nr. 

RS/2019/.........) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu: 

 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Apdrošinātājs nodrošina Pasūtītāja īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu atbilstoši tā 

Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumam (Līguma 

2.pielikums), Apdrošināšanas polisei (Līguma 3.pielikums) (turpmāk - Polise), Polisē 

norādītajiem un ietvertajiem Apdrošinātāja apdrošināšanas noteikumiem (Līguma 

4.pielikums), kā arī atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Pretrunu gadījumā juridiskā prioritāte tiek noteikta augšminētajā dokumentu secībā. 

1.2. Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu starp Apdrošinātāju un Pasūtītāju tiek noslēgta Polise, 

jeb, Apdrošināšanas līguma likuma izpratnē, dokuments, kas apliecina apdrošināšanas 

līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus 

apdrošināšanas līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem Apdrošinātājs un 

Pasūtītājs būs vienojušies apdrošināšanas līguma darbības jeb apdrošināšanas perioda 

laikā. 

1.3. Apdrošinātājam ir jānodrošina pamatlīdzekļu, kas tiks iekļauti Pasūtītāja bilancē 

apdrošināšanas perioda laikā, apdrošināšana, kā arī apdrošināšanas pārtraukšana attiecībā 

uz Pasūtītāja pamatlīdzekļiem, kas tiks izslēgti no Pasūtītāja bilances šī perioda laikā. 

1.4. Polisē norādītais apdrošināšanas objektu skaits atbilst Pasūtītāja bilances stāvoklim un 

tiek aktualizēts atbilstoši faktiskajai situācijai līguma 1.3. norādītajā kārtībā bez papildu 

grozījumu izdarīšanas šajā Līgumā. 

1.5. Polise darbības termiņš ir no 2019. gada 15.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.  

Polise darbības termiņš nav ierobežots ar Līguma darbības termiņu.   

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Apdrošinātāja pienākumi: 

2.1.1. noformēt un izsniegt Polisi, kas tiek pievienota Līgumam kā 3. pielikums un ir tā 

neatņemama sastāvdaļa; 



2.1.2. iesniegt Pasūtītājam rēķinus apmaksai Līguma 3.2.punkta noteiktajos termiņos un 

kārtībā; 

2.1.3. pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas rakstiska pieprasījuma ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā 

veikt izmaiņas Polisē, pievienojot vai izslēdzot apdrošināšanas objektus; 

2.1.4. nodrošināt Pasūtītāju ar visiem Līgumā, Apdrošinātāja Tehniskajā piedāvājumā un Polisē 

minētajiem apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī pienācīgi pildīt visas saistības, ko 

Apdrošinātājs uzņēmās atbilstoši iepriekšminētajiem dokumentiem; 

2.1.5. iestājoties apdrošināšanas gadījumam Polises darbības laikā, izmaksāt apdrošināšanas 

atlīdzību Līgumā, Tehniskajā piedāvājumā un Polisē noteiktajos gadījumos, apmēros un 

kārtībā; 

2.1.6. sniegt Pasūtītājam visu tam nepieciešamo informāciju apdrošināšanas seguma un 

nosacījumu jautājumos, ieteikumus un skaidrojumus par rīcību, atbilstoši apdrošināšanas 

noteikumiem, iestājoties apdrošināšanas gadījumam; 

2.1.7. savu darbību, sniedzot Līgumā paredzēto pakalpojumu Pasūtītāja interesēs, veikt saskaņā 

ar Apdrošināšanas līguma likumu, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, 

datu aizsardzības un citiem spēkā esošiem tiesību aktiem. 

2.2. Pasūtītāja pienākumi: 

2.2.1. Līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā apmaksāt Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas 

atbilstoši izsniegtajiem Apdrošinātāja rēķiniem par Polisi; 

2.2.2. Polisē paredzētajā kārtībā sniegt pilnīgu informāciju Apdrošinātājam par apdrošināšanas 

gadījuma iestāšanos, apstākļiem un zaudējumu apmēru. 

 

3. Līguma cenas un norēķinu kārtība 

3.1. Apdrošināšanas pakalpojuma cenas noteiktas Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) 

un Polisē (Līguma 3.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

3.2. Pasūtītājs samaksā Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmiju par Polisi 5 (piecos) vienādos 

maksājumos šādā kārtībā: 

3.2.1. pirmais apdrošināšanas prēmijas maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas; 

3.2.2. pārējie apdrošināšanas prēmijas maksājumi tiek veikti ar 3 (trīs) mēnešu intervālu; 

3.2.3. apdrošināšanas prēmijas apmaksa par objektiem, kuru apdrošināšana uzsākta Līguma 

laikā, tiek veikta vienādos maksājumos Līguma 3.2.2. punktā noteiktajos termiņos. 

3.3. Apmaksa tiek veikta, pamatojoties uz Apdrošinātāja iesniegto rēķinu, ja ir izpildīti visi 

Līguma nosacījumi. 

3.4. Nepieciešamības gadījumā apdrošināšanas gada beigās Puses veic kopējās 

apdrošināšanas prēmijas rēķinu salīdzināšanu, Pusēm par to sastādot aktu. 

 

4. Pušu atbildība un līguma konfidencialitāte 

4.1. Puses pilnā mērā ir atbildīgas par pielīgto Līguma saistību izpildi un zaudējumiem, kas 

tās vainas dēļ ir radušies otrai Pusei. 

4.2. Apdrošinātājs apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas ir saistīta ar 

Līguma saistību izpildi, bez Pasūtītāja atļaujas, kā arī nodrošināt informācijas par Līguma 

ietvaros sniegtajiem apdrošināšanas pakalpojumiem, neizsniegšanu trešajām personām. 



4.3. Ja Apdrošinātājs šī Līgumā noteiktajā termiņā nav noformējis Polisi vai nav veicis tajā 

izmaiņas, Apdrošinātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena 

procenta) apmērā no Polises apdrošināšanas prēmijas par katru nokavēto dienu. 

4.4. Ja Pasūtītājs šī Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā nav veicis apdrošināšanas prēmiju 

maksājumus, Pasūtītājs maksā Apdrošinātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena 

procenta) apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto dienu. 

4.5. Šajā Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes 

un zaudējumu atlīdzības, kuri otrai Pusei radušies no līgumsaistību pārkāpuma.  

4.6. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Līguma 3.2.punktā noteiktā maksāšanas termiņa 

ievērošanu, ja nav iesniegts rēķins. 

4.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst, 

ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, kā stihiskas nelaimes, plūdi, valsts vai 

pašvaldības izdoti normatīvie akti u.c. apstākļi. Par minēto apstākļu iestāšanos nekavējoši 

rakstiski jāinformē otra Puse. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 

mēnešus, katrai Pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 dienas 

iepriekš. 

5. Strīdu izskatīšanas kārtība 

5.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties par šo Līgumu vai sakarā ar to, tiek risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

5.2. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6. Līgumslēdzēju pušu paziņojumi un pilnvarotās personas 
 

6.1. Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz šajā līgumā 

norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei. 

6.2. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par reģistrēto un pasta adrešu maiņu. 

6.3. Visi Pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra Puse ir saņēmusi attiecīgu 

vēstuli. 

6.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes kontroles jautājumos ir: Viktors Zaķis, 

Adrese: Vestienas iela 35, Rīgā, Tālrunis ............... , Fakss ................, E-pasts 

viktors.zakis@rigassatiksme.lv. 

6.5. Apdrošinātāja pilnvarotā persona Līguma izpildes kontroles jautājumos ir: Vārds, 

Uzvārds ................., Adrese: .............. iela ........., Rīga, Tālrunis ..............., Fakss 

.................., E-pasts: .......................lv. 

6.6. Apdrošinātāja pilnvarotā persona, kas sniedz Apdrošinājuma ņēmējam informāciju 

apdrošināšanas atlīdzību jautājumos ir: Vārds, Uzvārds ................., Adrese: .............. iela

 ........., Rīga, Tālrunis ..............., Fakss .................., E-pasts: .......................lv. 

6.7.  Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par šī Līguma izpildes uzraudzīšanu. 

6.8. Pasūtītāja pilnvarotās personas, kuras šī Līguma darbības laikā būs tiesīgas parakstīt 

Pasūtītājam izsniegtās apdrošināšanas polises Pasūtītāja vārdā, noteiktas Līguma 

2.pielikumā, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

6.9. Ja Līguma darbības laikā mainās Pušu pilnvarotās personas vai to kontaktinformācija, par 

to rakstiski tiek paziņots otrai Pusei. 

 

7. Nobeiguma noteikumi 



7.1. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstveidā, abpusēji parakstāmi un 

pievienojami Līgumam, kļūstot par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Līgums stājas spēkā 2019. gada 15.septembrī un tā darbības termiņš ir līdz 2020.gada 

31.decembrim. Līguma darbības laikā noslēgtās apdrošināšanas polises ir spēkā līdz Pušu 

saistību pilnīgai izpildei.  

7.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

7.4. Pasūtītājs var izbeigt šo Līgumu, iepriekš 30 (trīsdesmit) dienas par to rakstveidā 

paziņojot Apdrošinātājam. Pasūtītājs uz Līguma laušanas brīdi nesamaksāto 

apdrošināšanas prēmiju maksājumus veic Līguma 3. punktā noteiktajos termiņos. 

7.5. Apdrošinātājs var izbeigt šo līgumu Apdrošināšanas līguma likuma paredzētajos 

gadījumos, iepriekš 60 (sešdesmit) dienas par to rakstveidā paziņojot Apdrošinātājam.  

7.6. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pēc Apdrošinātāja iniciatīvas, Pasūtītājam 

atmaksājamā prēmijas daļa tiek aprēķināta tieši proporcionāli atlikušajam polises 

darbības periodam, neatkarīgi no pieteikto un/vai izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību 

summas, kā arī neieturot jebkādus pretendenta administratīvos izdevumus. 

Iepriekšminētā Pasūtītājam atmaksājamā prēmijas daļas aprēķina kārtība, pusēm 

vienojoties, tiek piemērota arī gadījumos, kad Apdrošināšanas līguma likumā paredzēta 

atšķirīga kārtība. 

7.7. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas 

saistības, kas ir noteiktas ar šo Līgumu. 

7.8. Līgums ir saistošs kā Apdrošinātājam, tā Pasūtītājam, kā arī trešajām personām, kas ir 

Pušu tiesību un saistību pārņēmēji. 

7.9. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par reģistrēto un pasta adrešu maiņu. 

7.10. Visus jautājumus, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.11. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros katrai Pusei pa vienam eksemplāram, 

pie tam abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

7.12. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi: 

7.12.1. 1.pielikums - Apdrošinātāja Tehniskais piedāvājums; 

7.12.2. 2.pielikums – Apdrošinātāja Finanšu piedāvājums; 

7.12.3. 3.pielikums – Apdrošināšanas polise; 

7.12.4. 4.pielikums – Apdrošinātāja apdrošināšanas noteikumi. 

 

8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 



PASŪTĪTĀJS 

RP SIA „RĪGAS SATIKSME” 

juridiskā adrese Kleistu iela 28,  

Rīga LV-1067 

biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga LV-1035 

AS „Citadele banka” 

Norēķinu konta Nr. 

LV56PARX0006048641565 

RP SIA “Rīga satiksme” 

 

    __________________ 

/__/ 

APDROŠINĀTĀJS 

 

 

 

 

 

 

 

 


