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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1. Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena  
1.1. Iepirkuma priekšmets – SIA “Rēzeknes satiksme” autobusu obligātā civiltiesiskā 

transportlīdzekļu apdrošināšana (turpmāk tekstā – OCTA) un sauszemes transportlīdzekļu 
brīvprātīga apdrošināšana (turpmāk tekstā – KASKO), saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā 
(2.pielikums) noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā – Pakalpojums). 

1.1. Iepirkuma veids – atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma noteikumiem.  
1.2. Iepirkuma paredzamā līguma cena –24 000,00 EUR, neieskaitot PVN.  
 
 
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RS/2021/11.  
 
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes satiksme" 
Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr. 42403028557 
Juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601 
Biroja adrese: Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601 
Tālr. 64624277. 

 
4. Pasūtītāja kontaktpersona:  

SIA “Rēzeknes satiksme” galvenā grāmatvede Svetlana Rževska, tel.+37128663726, e-pasts – 
svetlana.rzevska@rezekne.lv. 

 
5. Pretendenti  
5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš pretendents, fiziska vai juridiskā persona, kura ir 

reģistrēta, licencēta vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir 
tiesīga sniegt pasūtītājam apdrošināšanas pakalpojumus un, iesniedzot savu piedāvājumu, 
apliecinās spējas sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā 
minētajiem noteikumiem.  

5.2. Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.  
5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas 

izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, 
vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.  

5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens 
komersants, 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 iepirkuma procedūras 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 rezeknessatiksme@rezekne.lv.  

6.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos 
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja 
mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi 
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publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda 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. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rezeknessatiksme.lv, sadaļa 

“Iepirkumi”. 
Klātienē uz vietas: Rēzeknē, Raiņa ielā 8, pirms tam informējot par ierašanos pa tel. 
64624277, e-pasts – rezeknessatiksme@rezekne.lv. 
 

8. Piedāvājuma noformēšana  
8.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.  
8.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras laikā sarakste starp 

Pasūtītāju un pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā var iekļaut 
dokumentu oriģinālus vai aprakstus svešvalodā, bet šiem dokumentiem, kas iesniegti citā 
valodā, jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.  

8.3. Personas, kuras paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši 
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Gadījumā, ja 
pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, personas, kas paraksta pieteikumu, paraksta tiesībām jābūt 
nostiprinātām atbilstoši attiecīgās valsts spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja 
piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu 
dokumentu par paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju 
apvienība un līgumā nav atrunātas pārstāvniecības tiesības, piedāvājuma oriģinālu paraksta 
katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.  

8.4. Piedāvājumu grozīšanas vai atsaukšanas kārtība:  
8.4.1. Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām var savos iesniegtajos 

piedāvājumos izdarīt izmaiņas, norādot - “Grozījumi piedāvājumā iepirkuma procedūrai “Par 
autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO)”.  

8.4.2. Pretendenti, pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, var savus iesniegtos 
piedāvājumus atsaukt, paziņojot par to iepirkuma komisijai.  

8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība” prasībām.  

 
9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  
9.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz SIA “Rēzeknes satiksme” personīgi, pa pastu 

vai elektroniski e-pasta formā uz adresi rezeknessatiksme@rezekne.lv, līdz 2021.gada 
21.jūnijam plkst.13:00.  

9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas 
pretendentiem ir radušies saistībā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  

9.3. Iepirkuma procedūras piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu atvēršanas sēdē 2021.gada 
21.jūnijā plkst. 13:30, SIA “Rēzeknes satiksme” konferenču zālē, Rēzeknē, Raiņa ielā 8 un 
tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. 

9.4. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sēdi, klātesošajiem paziņo Iepirkumu komisijas (turpmāk – 
komisija) sastāvu.  

9.5. Atvēršanas sēdē esošās personas, izņemot komisijas locekļus, reģistrējas komisijas 
sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda juridiskās personas nosaukumu, adresi, e-pasta 
adresi, un tālruņa numuru, kā arī klātesošā pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu. Ja pretendents 
ir fiziskā persona, norāda vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru.  

9.6. Komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā.  
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9.7. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas tiek nosaukts pretendents, un finanšu piedāvājumā ietvertā 
informācija.  

9.8. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās 
uz finanšu piedāvājuma.  

9.9. Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas tiek fiksētas 
piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.  

9.10. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sēdes atklātā daļa tiek slēgta, un 
turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.  

 
10. Piedāvājuma derīguma termiņš  
10.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 60 (sešdesmit) 

kalendārās dienas. 
10.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma 

termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.  
 
11. Piedāvājuma sastāvs  
11.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu 

piedāvājums sastāv no:  
11.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikuma paraugam; 
11.1.2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 18.punktā 

noteiktajām prasībām; 
11.1.3. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punkta prasībām atbilstoši 

3.pielikuma paraugam; 
11.1.4. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 20.punkta prasībām atbilstoši 

4.pielikuma prasībām.  
 
12. Piedāvājuma apjoms  
12.1. Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. 
12.2. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 
12.3.  Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti. 
 

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
 

13. Iepirkuma priekšmets un apjoms  
13.1. Iepirkuma priekšmets ir Pasūtītājam piederošo autobusu OCTA un KASKO apdrošināšana, 

kura atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma procedūras nolikumā.  
13.2. Iepirkuma priekšmets  nav sadalīts daļās. 
13.3. Prasības, kas jānodrošina iepirkuma līguma izpildes laikā ir norādītas Tehniskajā specifikācijā 

(2.pielikums) un Līguma projektā (5.pielikums). 
 
14. Līguma izpildes laiks un vieta  
14.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 5.pielikums un kalpos par pamatu 

iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju/iem.  
14.2. Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma uzvarētāja/u paziņošanas saskaņā ar 

nolikumā, tā pielikumos un konkursa uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.  
14.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: visu līgumu/polišu darbības termiņam jābūt 12 

(divpadsmit) mēnešiem no apdrošināšanas iepriekšējo polišu beigu termiņa. Nepieciešamības 
gadījumā, pēc pasūtītāja pieprasījuma, Pretendents nodrošina īsāku polišu darbības periodu.  

14.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Rēzekne.  
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IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
 
15. Pretendenta izslēgšanas noteikumi  
15.1. Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības 

biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība)) 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 pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie 
pretendentu izslēgšanas noteikumi.  

15.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.  

 
16. Prasības profesionālās darbības veikšanā  
16.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem 

apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir 
ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  
 

17. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:  
17.1. Netiek izvirzītas. 
 

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
18. Pretendenta atlases dokumenti  
18.1. 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.  

18.2. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu dokumenti: 
18.2.1. 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;  

18.2.2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu 
ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības.  

18.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs 
pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu 
kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja 
tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta 
izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.  

18.4. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām 
spējām, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību 
tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs 
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo 
resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai 
Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām 
tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

 
19.   Tehniskais piedāvājums  

19.1. Tehniskais piedāvājums sagatavojams saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu, ņemot vērā, ka 
iepirkuma procedūrā piedāvātajai autobusu OCTA un KASKO apdrošināšanai ir jāatbilst 
Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām.  
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20. Finanšu piedāvājums  
20.1. Finanšu piedāvājums, kas jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (4.pielikums).  
20.2. Visām cenām jābūt norādītām eiro ar diviem cipariem aiz komata. 
20.3. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā summa par abām daļām (pasažieru autobusu un 

komercpārvadājumu autobusu OCTA un KASKO apdrošināšanu). 
20.4. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk vērtēts, ja Komisija konstatē, ka 

nav iesniegti visi finanšu piedāvājuma dokumenti vai ja finanšu piedāvājums nav aizpildīts 
par visu apjomu. 

 
 

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 
21. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība  
21.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma 

komisija.  
21.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē, 

vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas 
prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un 
ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas 
tālāk netiek vērtēts.  

21.3. Komisija pārbauda, vai pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā 
persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma 
procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents, tā darbinieki vai pretendenta piedāvājumā 
norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai 
iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis pretendentam dod 
priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, 
attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, 
pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas 
attiecīgajam pretendentam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, 
ierobežojot vai deformējot konkurenci.  

21.4. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā saskaņā ar 
Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību, izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 
procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma 
procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma 
procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.  

21.5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma 
procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav 
aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, 
pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā 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.  

21.6. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā 
norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu ar zemāko cenu un kas nav atzīts par nepamatoti lētu piedāvājumu. 

21.7. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst 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.  

21.8. Attiecībā uz pretendentu, kas atbilst nolikuma prasībām, kura finanšu un tehniskais 
piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un kuram 
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atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
iepirkuma komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi.  

21.9. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 
dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām 
publiski pieejamās datubāzēs.  

 
 

22. PIELIKUMI 
 
1. pielikums – Pieteikums  
2. pielikums – Tehniskā specifikācija 
3. pielikums - Tehniskais piedāvājums 
4. pielikums – Finanšu piedāvājums  
5. pielikums – Līguma projekts  
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1.pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO)”, 
identifikācijas Nr. RS/2021/11 

 
PIETEIKUMS  

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā 
“Par autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO)” 

 identifikācijas Nr. RS/2021/11 
 
 
1. IESNIEDZA 

Uzņēmuma pilns nosaukums  

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Banka  

Konta Nr.  

 
2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 
3. PIETEIKUMS 
Esam 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. 
 
Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 
 
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  
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2.pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO)”, 
identifikācijas Nr. RS/2021/11 

 
     TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
1. Pasažieru autobusi 

 
 

1. Iepirkuma priekšmets: SIA “Rēzeknes satiksme” autobusu OCTA un KASKO 
apdrošināšana 2021.-2023.gada periodam.  

 
2. Piedāvājuma cena un valūta.  
Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro bez PVN. 

 
3. Apmaksas nosacījumi.  

             Pārskaitījums 
3.1. KASKO apdrošināšanas prēmiju paredzēts veikt 12 (divpadsmit) maksājumos. 
Prēmijas apmērs no tā nemainīsies. 
3.2. OCTA apdrošināšanas prēmiju paredzēts veikt 1 (vienā) maksājumā. 
3.3. Apmaksu par Pakalpojumu Apdrošināšanas ņēmējs veiks 15 (piecpadsmit) kalendāro 
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Rēķini tiks izrakstīti pakāpeniski, atkarībā no polišu 
spēkā stāšanas datuma. 
3.4. OCTA un KASKO rēķinus jāizraksta atsevišķi un rēķinus uz katru autobusu jāizraksta 
atsevišķi. 

 
4. Apdrošinātājam jānodrošina SIA “Rēzeknes satiksme” autobusu OCTA un KASKO 
apdrošināšana saskaņā ar 1.un 2.tabulu. 
 

1. tabula 
Autobusu saraksts OCTA veikšanai 

Nr.p.k. 
Transportlīdzekļa 

nosaukums 
Izlaides gads 

Autobusa 
valsts 

numurs 

teh.pases 
numurs 

OCTA esošā 
līguma 

derīguma 
termiņš 

1 2 3 4 5 6 
1 SOR BN 8,5 2016. KK 7371 AF2025909 03.08.2021. 
2 SOR BN 8,5 2016. KL 4263 AF2091257 01.09.2021. 
3 SOR BN 8,5 2016. KL 4266 AF2091260 01.09.2021. 
4 SOR BN 8,5 2016. KL 4265 AF2091259 01.09.2021. 
5 SOR BN 8,5 2016. KL 4267 AF2091261 01.09.2021. 
6 SOR BN 8,5 2016. KM 3112 AF2091647 16.09.2021. 
7 SOR BN 8,5 2016. KM 3115 AF2091649 16.09.2021. 
8 SOR BN 8,5 2016. KM 3116 AF2091650 16.09.2021. 
9 SOR BN 8,5 2016. KM 3146 AF2091840 22.09.2021. 

10 SOR BN 8,5 2016. KM 3147 AF2091844 22.09.2021. 
11 SOR BN 8,5 2016. KM 3148 AF2091843 22.09.2021. 
12 SOR BN 8,5 2016. KM 3149 AF2091842 22.09.2021. 
13 SOR BN 8,5 2016. KM 3150 AF2091841 22.09.2021. 
14 SOR BN 8,5 2016. KM 3171 AF2126016 29.09.2021. 
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15 SOR BN 8,5 2016. KM 3172 AF2126017 29.09.2021. 
16 SOR BN 8,5 2016. KM 3173 AF2126018 29.09.2021. 
17 SOR BN 8,5 2016. KM 3175 AF2126019 29.09.2021. 
18 SOR BN 8,5 2016. KM 3176 AF2126020 29.09.2021. 
19 SOR BN 8,5 2016. KM 3208 AF2126222 06.10.2021. 
20 SOR BN 8,5 2016. KM 3210 AF2126221 06.10.2021. 
21 SOR BN 8,5 2016. KM 3211 AF2126220 06.10.2021. 
22 SOR BN 8,5 2016. KM 3212 AF2126219 06.10.2021. 
23 SOR BN 12 2016. KL 4268 AF2091258 01.09.2021. 
24 SOR BN 12 2016. KM 3110 AF2091646 16.09.2021. 
25 SOR BN 12 2016. KM 3114 AF2091648 16.09.2021. 

 
2. tabula 

 
Autobusu saraksts KASKO veikšanai 

Nr. 
p.k. 

Transportlīdzekļa 
nosaukums 

Izlaides 
gads 

Autobusa 
valsts 

numurs 
teh.pases 
numurs 

Autotrans
porta 

apdrošinā
šanas 

vērtība 

KASKO 
esošā līguma 

derīguma 
termiņš 

1 2 3 4 5 6 7 
1 SOR BN 8,5 2016. KK 7371 AF2025909 86 000,00 03.08.2021. 
2 SOR BN 8,5 2016. KL 4263 AF2091257 86 000,00 01.09.2021. 
3 SOR BN 8,5 2016. KL 4266 AF2091260 86 000,00 01.09.2021. 
4 SOR BN 8,5 2016. KL 4265 AF2091259 86 000,00 01.09.2021. 
5 SOR BN 8,5 2016. KL 4267 AF2091261 86 000,00 01.09.2021. 
6 SOR BN 8,5 2016. KM 3112 AF2091647 86 000,00 16.09.2021. 
7 SOR BN 8,5 2016. KM 3115 AF2091649 86 000,00 16.09.2021. 
8 SOR BN 8,5 2016. KM 3116 AF2091650 86 000,00 16.09.2021. 
9 SOR BN 8,5 2016. KM 3146 AF2091840 86 000,00 22.09.2021. 
10 SOR BN 8,5 2016. KM 3147 AF2091844 86 000,00 22.09.2021. 
11 SOR BN 8,5 2016. KM 3148 AF2091843 86 000,00 22.09.2021. 
12 SOR BN 8,5 2016. KM 3149 AF2091842 86 000,00 22.09.2021. 
13 SOR BN 8,5 2016. KM 3150 AF2091841 86 000,00 22.09.2021. 
14 SOR BN 8,5 2016. KM 3171 AF2126016 86 000,00 29.09.2021. 
15 SOR BN 8,5 2016. KM 3172 AF2126017 86 000,00 29.09.2021. 
16 SOR BN 8,5 2016. KM 3173 AF2126018 86 000,00 29.09.2021. 
17 SOR BN 8,5 2016. KM 3175 AF2126019 86 000,00 29.09.2021. 
18 SOR BN 8,5 2016. KM 3176 AF2126020 86 000,00 29.09.2021. 
19 SOR BN 8,5 2016. KM 3208 AF2126222 86 000,00 06.10.2021. 
20 SOR BN 8,5 2016. KM 3210 AF2126221 86 000,00 06.10.2021. 
21 SOR BN 8,5 2016. KM 3211 AF2126220 86 000,00 06.10.2021. 
22 SOR BN 8,5 2016. KM 3212 AF2126219 86 000,00 06.10.2021. 
23 SOR BN 12 2016. KL 4268 AF2091258 98 000,00 01.09.2021. 
24 SOR BN 12 2016. KM 3110 AF2091646 98 000,00 16.09.2021. 
25 SOR BN 12 2016. KM 3114 AF2091648 98 000,00 16.09.2021. 
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5. Obligātās prasības: 
      5.1. KASKO apdrošinātie riski:  

       5.1.1. Bojājumi, kas transportlīdzeklim nodarīti piedaloties ceļu satiksmē, ja ir notikusi: 
sadursme ar citu transportlīdzekli, priekšmetu vai šķērsli; apgāšanās, krišana un nobraukšana 
no ceļa; nogrimšana CSN (ceļu satiksmes negadījuma) rezultātā; uzbraukšana gājējam vai 
dzīvniekam; 

             5.1.2. Bojāeja; 
 5.1.3. Uguns risks; 

   5.1.4. Krītošu priekšmetu iedarbībā; 
   5.1.5. Ja trešā persona tīši vai aiz neuzmanības sabojā vai iznīcina transportlīdzekli, 

izņemot zādzību un laupīšanu;  
             5.1.6. Zādzība un laupīšana; 
             5.1.7. Dabas stihijas risks. 

   5.2. KASKO apdrošināšanas piedāvājumu izteikt, ievērojot šādus apdrošināšanas 
nosacījumus: 

5.2.1. Apdrošināšanas teritorija – Latvijas Republika: Rēzekne un Rēzeknes novads; 
5.2.2. Minimālais pašrisks bojājumiem - 200.00 EUR; 
5.2.3. Pašrisks stikla plīsumam bez gadījumu skaita ierobežojuma – 200.00 EUR; 
5.2.4. Pašrisks pilnīgas bojāejas gadījumā – ne vairāk kā 10%; 
5.2.5. Pašrisks zādzības, laupīšanas gadījumā – ne vairāk kā 20%. 

 
6. Līguma izpildes laikā Tehniskajā specifikācijā minētais autobusu skaits var mainīties 
(samazināties). 
 
7. Visu autobusu OCTA UN KASKO līgumu/polišu darbības termiņam jābūt uz 12 (divpadsmit) 
mēnešiem no dienas pēc apdrošināšanas iepriekšējās polises beigu termiņa. Transportlīdzekļu 
apdrošināšanas līgumi tiek slēgti uz 12 mēnešiem no dienas pēc apdrošināšanas iepriekšējās 
polises beigu termiņa datuma. Nepieciešamības gadījumā, pēc pasūtītāja pieprasījuma, 
Pretendents nodrošina īsāku OCTA un KASKO polišu darbības periodu.  
 
8. Apdrošināšanas polises autobusiem beidzas dažādos termiņos un tiks slēgtas pakāpeniski. 
  
9. Apdrošinātais – SIA “SEB LĪZINGS”, reģ. Nr. 50003334041. 
 
10. Ja apdrošināšanas gadījumā ir zināma vainīgā persona un tā nav apdrošināšanas ņēmējs, tad 
atlīdzību izmaksāt bez pašriska ieturējumiem. 
 
 

2. Pasažieru komercpārvadājumu autobusi 
 

1. Iepirkuma priekšmets: SIA “Rēzeknes satiksme” komercpārvadājumu autobusu 
OCTA un KASKO apdrošināšana 2021.-2023.gada periodam.  

 
2. Piedāvājuma cena un valūta.  
Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro bez PVN. 

 
3. Apmaksas nosacījumi.  
Pārskaitījums 

3.1. KASKO apdrošināšanas prēmiju paredzēts veikt 12 (divpadsmit) maksājumos. 
Prēmijas apmērs no tā nemainīsies. 
3.2. OCTA apdrošināšanas prēmiju paredzēts veikt 1 (vienā) maksājumā. 
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3.3. Apmaksa par Pakalpojumu Apdrošināšanas ņēmējs veiks 15 kalendāro dienu laikā 
pēc rēķina saņemšanas. Rēķini tiks izrakstīti pakāpeniski, atkarībā no polišu spēkā 
stāšanas datuma 
3.4. OCTA un KASKO rēķinus jāizraksta atsevišķi un rēķinus uz katru autobusu 
jāizraksta atsevišķi. 
 

4. Apdrošinātājam jānodrošina SIA “Rēzeknes satiksme” pasažieru komercpārvadājumu 
autobusu OCTA un KASKO apdrošināšanu saskaņā ar 3.un 4.tabulu. 

 
3. tabula 

 
Autobusu saraksts OCTA veikšanai 

Nr.p.k. 
Transportlīdzekļa 

nosaukums 
Izlaides gads 

Autobusa 
valsts 

numurs 

teh.pases 
numurs 

OCTA 
esošā 

līguma 
derīguma 
termiņš 

1 2 3 4 5 6 
1 SOR LH12 2017 KU5391 AF2379145 29.08.2021. 
2 IVECO 50C17 2014 JM 216 AF3569107 08.07.2021. 
3 IVECO 50C18 2017 KS7998 AF2180587 02.06.2022. 

 
      4.tabula 

         
Autobusu sarkasts KASKO veikšanai 

Nr. 
p.k. 

Transportlīdzekļa 
nosaukums 

Izlaides 
gads 

Autobusa 
valsts 

numurs 

teh.pases 
numurs 

Autotransporta 
apdrošināšanas 

vērtība 

KASKO 
esošā 

līguma 
derīguma 
termiņš 

1 2 3 4 5 6 7 
1 SOR LH12 2017 KU5391 AF2379145 116 250,00  28.08.2021. 
2 IVECO 50C17 2014 JM 216 AF3569107 20 000,00 08.07.2021. 
3 IVECO 50C18 2017 KS7998 AF2180587 30 000,00 02.06.2022. 

 
5. Obligātās prasības: 
      5.1. KASKO apdrošinātie riski:  

5.1.1. Bojājumi, kas transportlīdzeklim nodarīti piedaloties ceļu satiksmē, ja ir notikusi: 
sadursme ar citu transportlīdzekli, priekšmetu vai šķērsli; apgāšanās, krišana un 
nobraukšana no ceļa; nogrimšana CSN (ceļu satiksmes negadījuma) rezultātā; uzbraukšana 
gājējam vai dzīvniekam; 

       5.1.2. Bojāeja; 
       5.1.3. Uguns risks; 
       5.1.4. Krītošu priekšmetu iedarbībā; 

5.1.5. Ja trešā persona tīši vai aiz neuzmanības sabojā vai iznīcina transportlīdzekli, 
izņemot zādzību un laupīšanu;  

       5.1.6. Zādzība un laupīšana; 
       5.1.7. Dabas stihijas risks. 

5.2. KASKO apdrošināšanas piedāvājumu izteikt, ievērojot vismaz šādus apdrošināšanas 
nosacījumus: 

 5.2.1. Apdrošināšanas teritorija – Latvija, Baltijas valstis un Eiropas valstis; 
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 5.2.2. Minimālais pašrisks bojājumiem -200.00 EUR; 
 5.2.3. Pašrisks pilnīgas bojāejas gadījumā – ne vairāk kā 10%; 
 5.2.4. Pašrisks zādzības, laupīšanas, spridzināšanas gadījumā – ne vairāk kā 10%; 
 5.2.5. Pašrisks stikla plīsumam bez gadījumu skaita ierobežojuma – 100.00 EUR;  
 5.2.6. Transportēšanas limits – 2000.00 EUR; 
 5.2.7. Bagāžas, mantas apdrošināšana. 
 

6. Līguma izpildes laikā tehniskajā specifikācijā minētais komercpārvādājumu autobusu skaits 
var mainīties (samazināties). 
 
7. Visu komercpārvadājumu autobusu OCTA un KASKO līgumu/polišu darbības termiņam jābūt 
uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no dienas pēc apdrošināšanas iepriekšējās polises beigu termiņa. 
Transportlīdzekļu apdrošināšanas līgumi tiek slēgti uz 12 mēnešiem no dienas pēc 
apdrošināšanas iepriekšējās polises beigu termiņa datuma. Nepieciešamības gadījumā, pēc 
pasūtītāja pieprasījuma, Pretendents nodrošina īsāku OCTA un KASKO polišu darbības periodu. 
  
8. Apdrošināšanas polises autobusiem beidzas dažādos termiņos un tiks slēgtas pakāpeniski. 
  
9. Apdrošinātais – SIA “SEB LĪZINGS”, reģ. Nr. 50003334041. 
 
10. Ja apdrošināšanas gadījumā ir zināma vainīgā persona un tā nav apdrošināšanas ņēmējs, tad 
atlīdzību izmaksāt bez pašriska ieturējumiem. 
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3.pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO)”, 
identifikācijas Nr. RS/2021/11 

 
 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

Rēzekne         2021.gada ___.__________ 
 

<Pretendents> piedāvā sniegt pakalpojumus – SIA “Rēzeknes satiksme” autobusu 
apdrošināšanu (OCTA un KASKO), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un iepirkuma 
Nolikuma prasībām. 

 
1. Tehniskajam piedāvājumam tiek pievienots apraksts par visu transporta vienību apdrošināšanu 

(OCTA, KASKO). 

2. Piekrītam, ka  

2.1. Tehniskajā specifikācijā minētais autobusu skaits līguma izpildes laikā var mainīties (tikt 
samazināts). 

2.2. apdrošināšanas līgumi tiks slēgti pakāpeniski (jo apdrošināšanas līgumi autobusiem beidzas 
dažādos termiņos). 

3. Līguma izpildei no Apdrošinātāja puses tiek pilnvarots pārstāvis: 

__________________________ (amats); 
__________________________ (vārds, uzvārds); 
tālr.: _____________________ (tālrunis, mob.tālr.); 
fakss: ____________________ ; 
e-pasts: __________________ . 

 
Piezīmes: 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Pretendenta pārstāvis:  
 (amats, vārds, uzvārds) 
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3.pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO)”, 
identifikācijas Nr. RS/2021/11 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 
 

1. IESNIEDZĒJS (PRETENDENTS) 
 
 
 

 

 Nosaukums Rekvizīti 
  

 

 
 

2. PIEDĀVĀJUMS 
 

 

N.p.k. 
 

Izmaksu pozīcija 

 

Summa EUR bez PVN 

1. 
SIA “Rēzeknes satiksme” autobusu 
apdrošināšana (OCTA un KASKO) 

 

Kopējā piedāvātā līgumcena:  

 
Mēs apliecinām: 
1. piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, piekrītam iepirkuma noteikumos noteiktajam un piedāvājam 
sniegt apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām.  

2. neesam snieguši nepatiesu informāciju piedāvājumā. 

3. finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas 
cenu, pakalpojuma cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un 
citas izmaksas, izņemot PVN. 

4. _______________________________________ (Pretendenta nosaukums) piedāvātā pakalpojuma 
vienības cena līguma izpildes laikā nemainīsies. 

 
  

 
 
 

 (amats, vārds, uzvārds) 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS 

1. Pasažieru autobusiem 
 

 
 

2. Komercpārvādājumu autobusiem 
 

 
 
 
 

A/m marka 
 

Reģistrācijas 
apliecības Nr. 

Reģ. numurs 

OCTA cena bez 
PVN 

(apdrošināšanas 
periods 1 gads), 

EUR 

KASKO cena bez 
PVN 

(apdrošināšanas 
periods 1 gads), 

EUR 
SOR BN 8,5 KK 7371 AF2025909   

SOR BN 8,5 KL 4263 AF2091257   

SOR BN 8,5 KL 4266 AF2091260   
SOR BN 8,5 KL 4265 AF2091259   
SOR BN 8,5 KL 4267 AF2091261   
SOR BN 8,5 KM 3112 AF2091647   

SOR BN 8,5 KM 3115 AF2091649   

SOR BN 8,5 KM 3116 AF2091650   

SOR BN 8,5 KM 3146 AF2091840   

SOR BN 8,5 KM 3147 AF2091844   
SOR BN 8,5 KM 3148 AF2091843   
SOR BN 8,5 KM 3149 AF2091842   
SOR BN 8,5 KM 3150 AF2091841   

SOR BN 8,5 KM 3171 AF2126016   

SOR BN 8,5 KM 3172 AF2126017   

SOR BN 8,5 KM 3173 AF2126018   
SOR BN 8,5 KM 3175 AF2126019   
SOR BN 8,5 KM 3176 AF2126020   
SOR BN 8,5 KM 3208 AF2126222   

SOR BN 8,5 KM 3210 AF2126221   

SOR BN 8,5 KM 3211 AF2126220   

SOR BN 8,5 KM 3212 AF2126219   

SOR BN 12 KL 4268 AF2091258   
SOR BN 12 KM 3110 AF2091646   
SOR BN 12 KM 3114 AF2091648   

KOPĀ izmaksas:   

A/m marka 
 

Reģistrācijas 
apliecības Nr. 

Reģ. numurs 

OCTA cena bez 
PVN 

(apdrošināšanas 
periods 1 gads), 

EUR 

KASKO cena bez 
PVN 

(apdrošināšanas 
periods 1 gads), 

EUR 

SOR LH12 KU5391 AF2379145   
IVECO 50C17 JM 216 AF3569107   
IVECO 50C18 KS7998 AF2180587   

KOPĀ izmaksas:   
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5.pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO)”, 
identifikācijas Nr. RS/2021/11 

 
 

LĪGUMA PROJEKTS 
 
 

Līguma Nr. 1.30/xxx 
Par autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO) 

 
Rēzeknē  2021.gada ___ . _________ 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes satiksme”, reģistrēta Latvijas Republikas 
komercreģistrā 2011.gada 20.oktobrī, vien. reģ. Nr. 42403028557, turpmāk Pasūtītājs, tās valdes 
locekļa Viktora Borcova personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk Apdrošinājuma 
ņēmējs no vienas puses,  
un ____________________________ „____________”, reģistrēta Latvijas Republikas 
komercreģistrā _______________, vienotās reģistrācijas Nr._____________, tās 
_________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk Apdrošinātājs, no otras 
puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkumu 
procedūras „Par autobusu apdrošināšanu (OCTA un KASKO)”, identifikācijas Nr.RS/2021/11, 
rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:  
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Apdrošinājuma ņēmējs apdrošina SIA “Rēzeknes satiksme” transportlīdzekļus, un 
Apdrošinātājs apņemas nodrošināt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu (turpmāk tekstā – OCTA) un Sauszemes transportlīdzekļu 
apdrošināšanu (turpmāk tekstā – KASKO), saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas 
prasībām (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumam (2.pielikums). 
 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
 

1.1. Transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no 
apdrošināšanas polises spēkā stāšanās brīža. 

1.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 

1.3. Apdrošināšanas polišu termiņi:  

1.3.1. _____________________ 

 
3. CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 
3.1. Līguma kopējā summa, bez iekļauta Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), ir EUR 

_____________________. Saskaņā ar Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 
52.panta pirmās daļas 20.punktu ar nodokli neapliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
pakalpojumus, tostarp saistītus pakalpojumus, ko sniedz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks.  
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3.2. Ja Līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikas normatīvie akti un apdrošinātāju un 
apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas pakalpojumus apliek ar PVN, tad 
Apdrošinājuma ņēmējs maksā tos papildus, un Līgumā iekļautās summas uzskatāmas par tādām, 
kas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3.3. Kopējā līgumcenā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar apdrošināšanas nodrošināšanu, izņemot 
Līguma 3.2.punktā atrunātā gadījuma izmaksas.  

3.4. Apdrošinājuma ņēmējs veic samaksu par Apdrošinātāja sniegto pakalpojumu - transportlīdzekļu 
OCTA un KASKO apdrošināšana – 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no 
Apdrošinātāja.  

 

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi un tiesības: 
4.1.1. samaksāt Līguma 3.1.punktā noteikto kopējo līgumcenu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 
4.1.2. Apdrošinājuma ņēmējs pēc Apdrošinātāja pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo 

informāciju un uzrāda visus apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus. 
4.2.   Apdrošinātāja pienākumi un tiesības: 

4.2.1. veikt Apdrošinājuma ņēmēja transportlīdzekļa OCTA un KASKO apdrošināšanu saskaņā ar 
šī Līguma nosacījumiem. 

4.2.2. saņemt Līgumā noteikto naudas summu saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem. 
4.3.  Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās 

vainas dēļ. 
 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Gadījumā, ja pakalpojums nav veikts atbilstoši Līguma noteikumiem Apdrošinātāja vainas dēļ, 
Apdrošinātājs uz sava riska un rēķina pēc Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma un Apdrošinājuma 
ņēmēja noteiktajā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Pakalpojuma veikšanā. 

5.2. Gadījumā, ja pakalpojums nav veikts atbilstoši Līguma noteikumiem Apdrošinājuma ņēmēja 
vainas dēļ, radušies zaudējumi tiek segti uz Apdrošinājuma ņēmēja riska un rēķina. 

 
6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Grozot Līgumu, Puses 
ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus. 

6.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi stājas spēkā no brīža, kad abas Puses to ir parakstījušas. 

6.3. Līgums var tikt pārtraukts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja visas 
Apdrošinājuma ņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem ir 
beigušās. 

 
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Jebkurus strīdus un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties šī Līguma izpildes sakarā, Puses 
centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds var tikt nodots 
izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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7.2. Visas pretenzijas, kas Pusēm rodas vienai pret otru ir noformējams rakstiski. Pretenzijas 
uzskatāmas par iesniegtām, ja tās nosūtītas otrai Pusei ar ierakstītu vēstuli, kurjerpastu vai 
nodotas pret parakstu Pušu pārstāvjiem. 

 
8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma noslēgšanas, kuru Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 
epidēmijas, kara darbības, blokādes, valsts un pašvaldības institūciju izdoti normatīvie akti vai to 
rīcība, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, kā arī jebkuri 
citi apstākļi, kas nav pakļauti saprātīgai kontrolei. 

8.2. Puses, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 
par šādiem apstākļiem rakstveidā ziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa 
uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma 
šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur 
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu (ja pastāv institūcija, kurs 
kompetencē ir izsniegt izziņu  par konkrētajiem apstākļiem). 

 
9. CITI NOTEIKUMI. 

9.1. Šis Līgums ir saistošs Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātājam, kā arī visām trešajām 
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ko abas Puses ieguvušas 
Līguma izpildes laikā viena no otras, izņemot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un gadījumā. 

9.3. Rekvizītu maiņas gadījumā Puses pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā paziņot par to otrai Pusei. 

9.4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. 

9.5. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses, un, 
kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt 
iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz attiecīgās Puses 
juridisko adresi. 

9.6. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā 
Līguma noteikumu tulkošanu. 

9.7. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz _ (__) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu 
juridisku spēku. Visi Līguma pielikumi ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Viens Līguma 
eksemplārs glabājas pie Apdrošinājuma ņēmēja, bet otrs pie Apdrošinātāja.  

9.8. Parakstot šo Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem, tie Pusēm 
ir saprotami un Puses apņemas tos pildīt un ievērot. 

9.9. Līgumam pievienoti un tā neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi: 

9.9.1. 1. Pielikums - Tehniskā specifikācija uz __ lp.; 

9.9.2. 2. Pielikums - Finanšu piedāvājums uz ___ lp. 
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10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Nosaukums: SIA „Rēzeknes satiksme” Nosaukums:  
Reģ. Nr. 42403028557 Reģ. Nr.  
Juridiskā 
adrese  

Raiņa iela 8, Rēzeknē,  
LV-4601 

Juridiskā adrese:  

Banka: SWEDBANK Banka:  
Kods: HABALV22 Kods:  
Konts: LV32HABA0551031716210 

 
Konts:  

    
    
__________________________________ 
Valdes loceklis: Viktors Borcovs 
Z.V.  
 

________________________________________ 
 
Z.V. 

 


