Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
„Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO) 2018.gadam ”,
identif.Nr.SIA-RM-2017/64

IZRAKSTS no 07.02.2018. līguma Nr. SRM-18-71-lī
L Ī G U M S Nr. SRM-18-71-lī
Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu
Rīgā,

2018.gada 7.februārī

SIA “Rīgas meži”, turpmāk tekstā – Apdrošinājuma ņēmējs, tās valdes priekšsēdētāja Aivara
Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, no vienas puses,
un
AAS “BTA Baltic Insurance Company”, tālāk tekstā kā Apdrošinātājs, tās valdes locekles Evijas
Matvejas personā, kura rīkojas saskaņā ar 21.10.2016. pilnvaru Nr.LVB1_0002/02-02-2016-275, no otras
puses,
abi kopā turpmāk tekstā kā Līdzēji vai katrs atsevišķi arī Līdzējs,
pamatojoties uz iepirkuma „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO)
2018.gadam”, identif.Nr. SIA-RM-2017/64 rezultātiem un valdes 17.01.2018. lēmumu (1. protokols,
11.lēmums) noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1.
1.1.

Līguma priekšmets
Apdrošinātājs apņemas saistības veikt Līguma 1.pielikumā minēto transportlīdzekļu apdrošināšanu
atbilstoši Tehniskā specifikācijā norādītajiem nosacījumiem - 2.pielikums, un iestājoties sauszemes
transporta apdrošināšanas (KASKO) gadījumam, izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Līguma
un Iepirkuma dokumentu noteikumiem, savukārt, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas samaksāt
apdrošināšanas prēmiju (līgumcenu) Līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā.

2.
2.1.

Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei atbilstoši Līgumā
paredzētajiem nosacījumiem.
Apdrošinātājs nodrošina apdrošināšanas aizsardzību transportlīdzekļiem Iepirkuma piedāvājumā
norādītajā apmērā un kārtībā, saskaņojot aktuālo apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstu ar
Apdrošinājuma ņēmēja kontaktpersonu.

2.2.

3.
Līdzēju tiesības un pienākumi
3.1.
Apdrošinājuma ņēmējs apņemas
3.1.1. iesniegt Apdrošinātājam iespējami īsā laikā visus nepieciešamos dokumentus apdrošināšanas polišu
noformēšanai;
3.1.2. ievērot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma un apdrošināšanas līgumu
nosacījumus un noteikumus;
3.1.3. samaksāt Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.2.
Apdrošinātājs apņemas:
3.2.1. veikt Līguma 1.pielikumā norādīto transportlīdzekļu apdrošināšanu saskaņā ar Apdrošinājuma ņēmēja
nosacījumiem Līguma 2.pielikumā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot papildu transportlīdzekļu
apdrošināšanu;
3.2.2. izsniegt apdrošināšanas polises trīs darba dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas un
dokumentu saņemšanas no Apdrošinājuma ņēmēja.
3.3.
Līguma izpildes gaitā Līdzējus pārstāvēs sekojošas personas:
3.3.1. Apdrošinājuma ņēmēju pārstāvēs:
3.3.1.1. Apdrošināšanas brokeris - Apdrošināšanas brokeris ir licencēta apdrošināšanas brokeru sabiedrība
SIA „R&D apdrošināšanas brokers” brokeris [..], mob.tālr. +371 [..], e-pasts: [..];
3.3.1.2. SIA „Rīgas meži” Administrācijas daļas Saimniecības nodaļas vadītājs [..], mob.tālr. +371 [..]; fakss:
+371 67415726, e-pasts: [..] ;
3.3.2. Apdrošinātāju pārstāvēs: Korporatīvo klientu vecākais darījumu vadītājs [..], tālr. +371 [..], e-pasts:
[..] .
3.4.
Ja Līguma izpildes gaitā rodas apstākļi, kuri var aizkavēt uzdevuma savlaicīgu izpildi vai arī uzdevuma
izpilde pēkšņi aizkavējas, Apdrošinātāja pārstāvis informē Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvi, norādot

radušos apstākļus vai aizkavēšanās iemeslus, to ietekmi uz Līguma izpildes gaitu un par veiktajiem
vai ieplānotajiem pasākumiem radušos apstākļu novēršanai.
Līguma summa un norēķinu kārtība
Kopējo Līguma summu veido Līguma izpildes gaitā noslēgto apdrošināšanas līgumu (polišu) kopējā
vērtība euro, bet Līguma izpildes gaitā kopsummā nepārsniedzot 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši
euro, 00 centi) .
4.2.
Līguma noslēgšanas dienā kopējā apdrošināšanas līgumu (polišu) cena ir 16494,00 EUR (sešpadsmit
tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro, 00 centi), atbilstoši Apdrošinātāja iesniegtajam finanšu
piedāvājumam, kas pievienots Līgumam kā 3.pielikums. Apdrošinātāja piedāvājumā norādītā un
Iepirkumā apstiprinātās vienības cenas sarakstā iekļautiem transportlīdzekļiem un tiem līdzvērtīgiem
jauniem transportlīdzekļiem Līguma izpildes laikā nav grozāma.
4.3.
Apdrošinājuma ņēmējs ievērojot faktiskās saimnieciskās vajadzības Līguma darbības laikā var veikt
izmaiņas Transportlīdzekļu sarakstā attiecīgi papildinot sarakstu ar jauniem vai izslēdzot no tā esošos
transportlīdzekļus.
4.4.
Ja līguma darbības laikā Pasūtītājam nepieciešams papildināt apdrošināto transportlīdzekļu sarakstu
ar jauniem, tad:
4.4.1. apdrošināšanas līgums (polise) tiek slēgts ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktos
apdrosināšanas nosacījumus;
4.4.2. apdrošināšanas prēmiju nosaka ievērojot Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādīto cenu, ja
sarakstu papildina ar iekļautajiem līdzvērtīgu transportlīdzekli;
4.4.3. apdrošināšanas prēmiju nosaka izvērtējot līdzvērtīgu transportlīdzekļu apdrošināšanas
pakalpojumu tirgus cenas, ja Transportlīdzekļu sarakstu papildina ar transportlīdzekli, kam
līdzvērtīgu sarakstā nav;
4.4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs transportlīdzekli apdrošināt pie tā apdrošinātāja, kurš piedāvā zemāku cenu, ja
Pretendenta piedāvātā apdrošināšanas pakalpojumu prēmija jaunajam sarakstā neiekļautajam
Transportlīdzeklim vairāk kā 10 % pārsniedz apdrošināšanas tirgū piedāvāto cenu apdrošināšanas
pakalpojumiem attiecīgajam Transportlīdzeklim. Šajā gadījumā Apdrošinātājam nav tiesību
pieprasīt jebkāda veida atlīdzību vai kompensāciju par nenoslēgto apdrošināšanas līgumu (polisi).
4.5.
Apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumi nedrīkst būt pretrunā Iepirkuma dokumentācijas
un Līguma noteikumiem. Ja tiek konstatētas pretrunas starp noteikumiem, par prioritāriem ir jāuzskata
Iepirkuma dokumentācijas un Līguma noteikumi.
4.6.
Apdrošināšanas prēmijas samaksu veic atbilstoši iesniegtajam rēķinam, ja Apdrošinājuma ņēmējs un
Apdrošinātājs nav vienojušies par citu maksājumu skaitu. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs var
vienoties par citu maksājumu skaitu, ja tādējādi nepalielinās līgumcena (apdrošināšanas prēmija).
4.7.
Apdrošināšanas prēmijas precīzi maksājumu termiņi ir noteikti apdrošināšanas polisē.
4.8.
Apdrošinājuma ņēmēja intereses līguma izpildē pārstāv Līguma 3.3.1.1.punktā norādītā persona,
saņemot kopējo starpnieka atlīdzību 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumā parakstīto
apdrošināšanas prēmiju apjoma.
4.8.1. Apdrošinātājs samaksā Apdrošinātāja ņēmēja apdrošināšanas brokerim - Līguma 3.3.1.1. punktā
norādītajai personai - atlīdzību par visu pasūtītāja apdrošināšanas līgumu (polišu) apkalpošanu un
pārraudzību Līguma darbības laikā. Apdrošināšanas brokera atlīdzība izmaksājama Līguma darbības
laikā vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī noslēgtiem un apmaksātiem līgumiem. Par citiem ar
atlīdzības samaksu saistītiem jautājumiem Apdrošinātājs ar Līguma 3.3.1.1.punktā norādīto personu
vienojas atsevišķi.
4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

Papildus noteikumi
Līdzēji vienojas, ka Līguma teksts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir publiski pieejama
informācija. Savukārt, attiecībā uz tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūto informāciju,
Līdzēji vienojas, ka tā ir konfidenciāla un Līdzēji to neizpauž trešajām personām. Šajā punktā noteiktie
ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāizsniedz
tiesībsargājošām iestādēm, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem.
Līdzēji ir atbildīgi par to darbības un/vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem
otram Līdzējam.
Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzējiem. Šādas
izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
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5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.11.1.
5.11.2.
5.11.3.
5.11.4.

Jautājumi, kuri nav atrunāti Līgumā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu
izskata Latvijas Republikas tiesā.
Līguma izpildē jāievēro attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti. Likums, kuru Līdzēji piemēros no
apdrošināšanas līguma (polises) izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai: likums Par apdrošināšanas
līgumu.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu
atbilstoši spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.
Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas
nekavējoties jāpaziņo otram Līdzējam.
Līdzēju paraksti apliecina, ka tās ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.
Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens ir Apdrošinājuma ņēmējam,
bet viens eksemplārs Apdrošinātājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Līguma pielikumi un to prioritārā secība, sākot no svarīgākā:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2.pielikums - Pretendenta piedāvājuma kopija.
3.pielikums - 08.01.2014. pilnvaras Nr.SRM-14-6-pv kopija;
4.pielikums – SIA “R&D apdrošināšanas brokeris” izsniegtās pilnvaras kopija.

6. Pušu rekvizīti un paraksti
APDROŠINĀŠANAS ŅĒMĒJS

APDROŠINĀTĀJS

SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d,
Rīga, LV - 1029
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

AAS "BTA Baltic Insurance Company"
Juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

____________________/A.Tauriņš/
valdes priekšsēdētājs

____________________/E.Matveja/
valdes locekle

Reģistrācijas Nr.: 40103840140
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV47PARX0016356700001
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