
APSTIPRINĀTS 

Mārupes novada Domes 

iepirkuma komisijas 

2015. gada 23. janvāra sēdē, 

protokols Nr. MND 2015/16-01 

IEPIRKUMA 

KASKO APDROŠINĀŠANA 

NOTEIKUMI 

ID Nr. MND 2015/16 

Mārupe, 2015 



2 

SATURS 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA ........................................................................................... 3 
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode .................................................. 3 
1.2. Pasūtītājs ............................................................................................................................. 3 
1.3. Kontaktpersona ................................................................................................................... 3 
1.4. Papildu informācijas sniegšana ........................................................................................... 3 

1.5. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības ................................................................... 3 
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība ....................................................................................... 4 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU .................................................... 4 
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts ........................................................................................... 4 
2.2. Līguma izpilde .................................................................................................................... 4 

2.3. Līguma izpildes vieta .......................................................................................................... 5 

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI ...................................................................................... 5 
3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti ...................................................................... 5 
3.2. Tehniskais / finanšu piedāvājums ....................................................................................... 6 

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA ....................................................................................... 6 
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs .............................................................................................. 6 
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi ........................................................................... 6 
4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude ................................................................................. 6 

4.4. Pretendentu atlase ............................................................................................................... 6 
4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude ....................................................................................... 6 
4.6. Piedāvājuma vērtēšana ........................................................................................................ 6 

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA 

SLĒGŠANA ....................................................................................................................... 7 
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

pieņemšanas ............................................................................................................................... 7 
5.2. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, iepirkuma līguma 

slēgšana ...................................................................................................................................... 7 

6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS ....................................................................... 7 
PIETEIKUMS* .......................................................................................................................... 9 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ................................................................................................ 11 

TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS ......................................................................... 14 
 



3 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode 

Iepirkums „KASKO apdrošināšana”, identifikācijas Nr. MND 2015/16 (turpmāk – Iepirkums) 

tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmito daļu. 

1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome. 

Reģistrācijas numurs: 90000012827. 

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija. 

Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv 

1.3. Kontaktpersona 

Kontaktpersona: Mārupes novada Domes iepirkumu speciāliste Iveta Strūģe. 

Tālruņa numurs: +371 67149860.  

Faksa numurs: +371 67149858. 

E-pasta adrese: iveta.struge@marupe.lv 

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu. 

1.4. Papildu informācijas sniegšana 

1.4.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā 

veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz 

elektroniskā pasta adresi: iveta.struge@marupe.lv. 

1.4.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par 

Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.  

1.4.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz 

elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums.  

1.4.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. 

Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša. 

1.5. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības 

1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai 

parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma 

dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu. 

1.5.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: 

Mārupes novada Dome 

Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija 

Pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis 

Iepirkumam „KASKO apdrošināšana”, 

identifikācijas numurs MND 2015/16 

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei 

1.5.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma 

oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas 

titullapas jābūt norādei „KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma 

dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli. 

1.5.4. Piedāvājuma dokumentiem: 

1.5.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam 

dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā; 

1.5.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām; 

1.5.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai 

auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. 

Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības 

tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt 

http://www.marupe.lv/
mailto:iveta.struge@marupe.lv
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noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot 

nostiprinājumu; 

1.5.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem. 

1.5.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

1.5.5.1. titullapa ar norādi - Iepirkumam „KASKO apdrošināšana”, identifikācijas 

Nr. MND 2015/16 un pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, 

tālrunis; 

1.5.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts 

vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, 

pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā 

sējumā; 

1.5.5.3. pieteikums. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta 

pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

(Pielikums Nr. 1). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām 

izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt 

piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – 

LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju 

apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, 

pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju 

apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām; 

1.5.5.4. izziņa no Uzņēmumu Reģistra, vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes par 

amatpersonu pārstāvības tiesībām; 

1.5.5.5. pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 

3.1. punktu; 

1.5.5.6. tehniskais – finanšu piedāvājums. 

1.5.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā 

jāsedz pretendentam. 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

1.6.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz 

2015. gada 6. februāra plkst. 10:00, adrese: Mārupes novada Dome, Daugavas 

ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija. 

1.6.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta 

norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma 

noteikumu 1.6.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšana, 

kas sedz radušos zaudējumus transportlīdzekļa bojājuma, laupīšanas vai zādzības 

gadījumā (KASKO) polišu iegāde (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (pielikums Nr. 2) noteiktajām prasībām. 

2.1.2. Transportlīdzekļu saraksts ir norādīts Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 2). 

2.1.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 66514110-7 (Apdrošināšana saistībā ar 

transportu). 
2.1.4. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Iepirkuma 

priekšmeta apjomu. 

2.2. Līguma izpilde 

2.2.1. KASKO darbības teritorija: Eiropa. 

2.2.2. KASKO polišu apdrošināšanas periods: 09.02.2015. – 08.02.2017. 

2.2.3. Automašīnu apjoms Iepirkuma līguma izpildes laikā var mainīties. 

2.2.4. Jaunās automašīnas, kas iegādātas 2014. gadā, līdz 2 (divu) gadu vecumam vai 

nobraukumam līdz 30 000 km, tiek apdrošinātas jaunvērtībā. 
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2.2.5. Apdrošināšanas līguma, polišu piegādes termiņš: 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

rakstiska pieprasījuma (e-pasta sūtījuma veidā) nosūtīšanas dienas. 

2.2.6. Pasūtītājs samaksā par Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

apdrošināšanas līguma, polišu un rēķina saņemšanas dienas. 

2.2.7. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, iesniedz līguma projektu, kura galīgais teksts 

tiks saskaņots ar Pasūtītāju pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas. 

2.3. Līguma izpildes vieta 

Mārupes novada administratīvā teritorija. 

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti 

Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs 

pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju 

apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

Prasība Iesniedzamais dokuments 

3.1.1. Pretendents normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

 

3.1.1.1. Latvijā reģistrēts Pretendents var 

apliecināt, iesniedzot LR Uzņēmuma 

reģistra apliecības (ja ir izsniegta) 

pretendenta apliecinātu kopiju. Ārvalstī 

reģistrēts pretendents iesniedz 

līdzvērtīgas iestādes citā valstī 

izsniegtas reģistrācijas apliecības vai 

izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir 

reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā un joprojām darbojas, 

pretendenta apliecinātu kopiju. 

Ārvalstīs izsniegtām izziņām jābūt 

tulkotām latviešu valodā (pretendenta 

apliecināts tulkojums). Ja minētā  LR 

Uzņēmuma reģistra apliecība 

pretendentam nav izsniegta, pretendents 

savam piedāvājumam var pievienot 

izdruku no  Uzņēmumu reģistra 

mājaslapas 

www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv, 

kas apliecina faktu, ka pretendents 

joprojām darbojas. Ja pretendents nebūs 

pievienojis minēto dokumentu, 

informāciju par pretendentu, kurš ir 

reģistrēts LR Komercreģistrā, Pasūtītājs 

pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra 

mājaslapā (skat. 

www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv). 

3.1.2. Pretendentam ir tiesības sniegt 

brīvprātīgo sauszemes transporta 

līdzekļu KASKO apdrošināšanas 

pakalpojumu. 

3.1.2.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

izsniegtas licences kopija, kas apliecina  

pretendenta tiesības sniegt brīvprātīgo 

sauszemes transporta līdzekļu 

apdrošināšanas pakalpojumu (KASKO) 

http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
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3.2. Tehniskais - finanšu piedāvājums 

3.2.1. Tehniskais - finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Tehniskajai specifikācijai 

(Iepirkuma noteikumu Pielikums Nr. 2) un Tehniskā piedāvājuma veidlapai 

(Iepirkuma noteikumu Pielikums Nr. 3). 

3.2.2. Papildus tehniskajam - finanšu piedāvājumam pretendents iesniedz: 

3.2.2.1. Pasūtītāja noteiktajām prasībām atbilstošus apdrošināšanas noteikumus (ja tie ir 

pieejami pretendenta mājas lapā, tad jānorāda mājas lapas adrese); 

3.2.2.2. KASKO apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtību. 

3.2.3. Cenām jābūt izteiktām euro (EUR) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

3.2.4. Cenā jāietver ar Iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visus nodokļus un 

nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī ar piedāvājuma sagatavošanu un polišu 

apkalpošanu saistītajām administratīvajām izmaksām.  

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu. 

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi 

4.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām 

prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles 

kritēriju. 

4.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: 

4.2.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

4.2.2.2. pretendentu atlase; 

4.2.2.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

4.2.2.4. piedāvājumu vērtēšana. 

4.2.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 

1.5. punktā noteiktajām prasībām. 

4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma 

komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

4.4. Pretendentu atlase 

4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā 

pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.1. punktā noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām. 

4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu 3.1. punktā noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 

Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude  

4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai 

(Pielikums Nr. 2). 

4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu prasībām, Iepirkuma 

komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu 

tālāk nevērtē. 

4.6. Piedāvājuma vērtēšana 

4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja 

Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura 

pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā 

labojumus. 

4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un 

rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteikumiem. Ja 
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Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek 

noraidīts. 

4.6.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko kopējo prēmiju summu EUR 

no piedāvājumiem, kurš atbilst iepirkuma noteikumu prasībām. 

4.6.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam 

piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 46. panta ceturto daļu. 

4.6.5. Ja Pasūtītājs nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 46. panta ceturtajā daļā 

noteikto, Pasūtītājs var rīkot piedāvājumu izlozi, uzaicinot visus pretendentus, 

kuru piedāvātās cenas ir vienādas, piedalīties Pasūtītāja rīkotā izlozē. Par izsoles 

noteikumiem pretendenti, kas iesnieguši vienādas cenas, tiks informēti personīgi, 

nosūtot tiem rakstisku uzaicinājumu, kurā tiks paziņots izsoles laiks un izsoles 

kārtība. 

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA 

SLĒGŠANA 

5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu pieņemšanas 

5.1.1. Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu 

esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta septīto daļu. Ja Iepirkuma komisija konstatē Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2. punktam. 

5.1.2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir 

piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda Publisko iepirkuma likuma 

8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz katru 

piegādātāju apvienības biedru.  

5.2. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, iepirkuma 

līguma slēgšana 

5.2.1. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma 

noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu vai izsoles rezultātā 

atzītais Pretendents. 

5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba 

dienu laikā no lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

pieņemšanas dienas. 

5.2.3. Iepirkuma uzvarētājam Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā 

no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt 

Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta 

Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu. 

5.2.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, pasūtītājs 

pieņem lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums 

atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko 

cenu. 

5.2.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma 

rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts 

Pasūtītāja interneta vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma 

sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā 

piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos. 

6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS 

Pielikums Nr. 1 – Pieteikums (veidlapa). 
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Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija. 

Pielikums Nr. 3 – Tehniskais – Finanšu piedāvājums. 

Komisijas priekšsēdētājs I. Punculis 
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Pielikums Nr. 1  
Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2015/16, noteikumiem 

PIETEIKUMS* 

Iepirkums: „KASKO apdrošināšana” (identifikācijas Nr. MND 2015/16) 

Kam: Mārupes novada Domei 

Daugavas iela 29,  

Mārupes novads, LV-2167 

Latvija 

No: (pretendenta nosaukums un adrese) 

 

1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka 

piekrītam Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt KASKO apdrošināšanu. 

2. Esam iepazinušies ar Iepirkuma noteikumiem pievienoto līgumprojektu un atzīstam tā 

saturu par atbilstošu Pakalpojuma sniegšanai un apzināmies, ka gadījumā, ja ______ 

(pretendenta nosaukums) tiks atzīts par uzvarētāju Iepirkumā un pieņems piedāvājumu 

slēgt Iepirkuma līgumu, tajā netiks veikti būtiski grozījumi. 

3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 

3.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): 

___________________; 

3.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________. 

4. Mēs apliecinām, ka: 

4.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā 

Iepirkumā; 

4.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos 

un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 

5. Mēs apņemamies: 

5.1. ievērot Iepirkuma noteikumus; 

5.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai 

par iepirkuma līguma tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju 

– līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai; 

5.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus Iepirkuma līguma pamatnosacījumus, kas 

norādīti Iepirkuma noteikumu 2.2. punktā, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu; 

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā: 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrēts Komercreģistrā:  

ar Nr.  

Juridiskā adrese:   

Korespondences adrese:  

Kontaktpersona:  

Telefons, fakss:  

E-pasta adrese:  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  
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Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 

ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un 

dati ir patiesi. 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām. 

Paraksts:   

Vārds, uzvārds:   

Amats:   

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2015. gada __.___________. 

* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

 

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. 
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Pielikums Nr. 2  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2015/16, noteikumiem 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PRASĪBAS 

1. KASKO līgumu noformēšana un izsniegšana pēc pieprasījuma saņemšanas - ne 

ilgāk kā 3 (trīs) darba dienas 

2. Apdrošināmie objekti 

 2.1. vieglās automašīnas un mikroautobusi  

 
2.2. transportlīdzekļi ar operatīvā transportlīdzekļa statusu ar speciālo 

aprīkojumu – bākugunis, papildu gaismas lukturi, audio un video iekārtas, 

pilnās komplektācijas datorkomplekti, navigācijas iekārtas, sakaru sistēmu 

perifērijas iekārtas un citas iekārtas un piederumi, kuri nav iekļauti transporta 

līdzekļa standarta aprīkojumā  
 

3. Apdrošināmie riski - bez izņēmumiem 

 3.1. bojājumi, kas nodarīti transportlīdzeklim: 

 

3.1.1. tam piedaloties ceļu satiksmē, ja ir notikusi transportlīdzekļu savstarpēja 

sadursme; sadursme vai uzbraukšana kustamam vai nekustamam objektam 

un/vai gājējam, meža un/vai mājdzīvniekam; kustībā esoša transporta līdzekļa 

apgāšanās, nobraukšana no brauktuves un/vai ceļa, krišana (no tilta, kraujas 

u.c.); transportlīdzekļa sadursme ar krītošu priekšmetu; nogrimšana un/vai 

ielūšana ledū, ja tā ir tiešā cēloņsakarībā ar ceļu satiksmes negadījumu; kā arī 

tādu bojājumu nodarīšana vietās, kur iespējama transportlīdzekļu braukšana;  

 

3.1.2. ugunsgrēkā un kurus izraisījusi uguns, dūmi, kvēpi un dzēšanas darbi, 

sprādziens un dedzināšana; transportlīdzekļa elektrosistēmas īssavienojuma 

izraisīti bojājumi. Tiek atlīdzināta arī transportlīdzekļa iekārta vai ierīce no 

kuras izcēlusies uguns;  

 3.1.3. dažādu krītošu priekšmetu iedarbības rezultātā; 

 
3.1.4. dabas stihiju iedarbībā, ko izraisījis zibens, vētra, sniegs, krusa, plūdi, 

zemestrīce, lavīna, zemes nogruvumi u.tml.; 

 3.1.5. dzīvnieku, putnu iedarbības rezultātā; 

 

3.1.6. trešo personu rīcībā tīši vai aiz neuzmanības izdarot transporta līdzeklim 

mehāniskus un/vai termiskus bojājumus; 

3.1.7. transportlīdzekļa bojāšana vai iznīcināšana iegruvuma rezultātā, kas 

saistīta ar transportlīdzekļa iegrūšanu izskalota ceļa, ielas, pagalma u.tml. 

segumā; 

3.1.8. apdrošinātā riska iestāšanās saistīta ar transportlīdzekļa iebraukšanu 

peļķēs, applūdušās brauktuvēs (ceļš, iela, pagalms, stāvlaukums u.tml.), 

ūdenstilpnēs un ūdens iekļūšanu transportlīdzekļa elektriskajos un/vai 

mehāniskajos mezglos vai agregātos. 

 3.2. zādzība un laupīšana: 

 
3.2.1. transportlīdzekļa, tā daļu un/vai papildaprīkojuma slepena vai atklāta 

nolaupīšana; 

 
3.2.2. transportlīdzekļa, tā daļu un/vai papildaprīkojuma nolaupīšana, ja tā 

saistīta ar vardarbību vai vardarbības draudiem; 
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3.2.3. iekļūšanas (ielaušanās) un/vai apzagšanas rezultātā apdrošinātajam 

transportlīdzeklim un/vai papildaprīkojumam nodarītie bojājumi, kā arī 

bojājumi, kas nodarīti laikā, kad transportlīdzeklis bijis nozagts. 

 3.3. palīdzība uz ceļa: 

 
3.3.1. palīdzība uz ceļa un/vai evakuācija Latvijas Republikas teritorijā tiek 

noteikta bez attāluma ierobežojuma   

 

3.3.2. palīdzības uz ceļa un/vai transportlīdzekļa evakuācijas pakalpojuma 

kopējās izmaksas ārpus Latvijas Republikas teritorijas par vienu apdrošināšanas 

gadījumu - ne mazāk kā EUR 500 

4. Pašrisks 

 

4.1. pašrisks netiek piemērots gadījumos, kad ir zināma konkrēta trešā persona, 

kas atbildīga par zaudējumu nodarīšanu – neatkarīgi no valsts, kurā noticis 

negadījums  

 
4.2. procentuālais pašrisks no 

zaudējuma 

4.2.1. transportlīdzekļa pilnīgas bojāejas 

riskam - ne vairāk kā 0 % 

  

4.2.2. transportlīdzekļa zādzības, laupīšanas 

un/vai spridzināšanas riskam - ne vairāk kā 

0% 

  4.2.3. stiklojuma bojājumiem 0 % 

 
4.3. minimālās prasības - 

maksimālais pašrisks 

transportlīdzekļu bojājumiem  

4.3.1. auto transporta bojājumiem - ne 

vairāk kā EUR 140. 
 

5. Maksimālais laika periods līdz bojātā transportlīdzekļa apskatei pēc 

Apdrošinājuma ņēmēja apdrošināšanas gadījuma pieteikuma - ne vairāk kā 

5 (piecas) darba dienas 

6. Apdrošinājuma ņēmēja izvēles tiesības veikt bojātā transportlīdzekļa remontu 

servisā, ar kuru Apdrošinājuma ņēmējam ir noslēgts attiecīgs līgums vai 

Apdrošinātāja piedāvātajā servisā 

7. Remonta izdevumu tāmes saskaņošanas process pēc visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas - ne ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas 

8. Ja transportlīdzekļa remonts tiek veikts Apdrošinātāja līgumservisā, 

remontdarbi jāveic ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tāmes 

saskaņošanas un no transportlīdzekļa pieņemšanas – nodošanas brīža.  

9. Transportlīdzeklim radīto zaudējumu apmēra noteikšana pēc Latvijas 

Republikas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodikas  

10. Lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu/atteikumu pieņem 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc izziņas saņemšanas no policijas 
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Automašīnu saraksts 

Nr. 

p.k. 
Marka, modelis 

Informācija 

par operatīvo 

transportu 

Valsts 

Nr. 

Tehniskās 

apliecības Nr. 
Gads Vērtība EUR 

1. Volkswagen E-UP 
 

JT9936   2014 27100 

2. Volkswagen E-UP 
Elektromobilis 

operatīvais 
JU465   2014 29730 

3. NISSAN  NV200 
Mikroautobuss 

operatīvais 
JU1924   2014 22100 

4. Hyundai i40   JS7932   2014 26000 

5. Hyundai i40   JH8898 AF1090471 2013 13600 

6. Hyundai i40   JJ1833 AF1101935 2013 14500 

7. Ford Transit Kipper   HZ3628 AF0699856 2010 9630 

8. Renault Trafic   HU5588 AF0586496 2011 13600 

9. Renault Trafic 
Mikroautobuss 

operatīvais 
HV9470 AF0714037 2012 17100 

10. Volkswagen Crafter   HR9790 AF444908 2011 13600 

11. VOLVO XC-90   HH912 AF0422905 2008 14760 

12. VOLVO S60   HC4678 AE0699002 2004 5670 

13. OPEL ZAFIRA   FT3678 AE0904026 2006 5670 

14. OPEL ZAFIRA Operatīvais FT1193 AF0633019 2006 5130 

15. Opel Vivaro Combi   JK7499 AF1168130 2013 29880 

16. FORD TRANSIT    GH3336 AE0177893 2007 6840 

17. 
Renault Trafic 

Kombi 
 Operatīvais GC4211 AF0633018 2006 6300 

18. 
Motorolleris 

Runner 
 TO568 AF0663280 2012 2700 
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Pielikums Nr. 3  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2015/16, noteikumiem 

 

TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

PRASĪBAS 
Pretendenta 

piedāvājums 

1. KASKO līgumu noformēšana un izsniegšana pēc 

pieprasījuma saņemšanas - ne ilgāk kā 3 (trīs)darba dienas 
______ darba dienas 

2. Apdrošināmie objekti 

 2.1. transportlīdzekļi ar standarta aprīkojumu  

 2.2. transportlīdzekļi ar operatīvā transportlīdzekļa statusu  

 

2.3. papildaprīkojums: 

tajā skaitā operatīvā transporta speciālais aprīkojums – bākugunis, papildu 

gaismas lukturi, audio un video iekārtas, pilnās komplektācijas datorkomplekti, 

navigācijas iekārtas, sakaru sistēmu perifērijas iekārtas un citas iekārtas un 

piederumi, kuri nav iekļauti transporta līdzekļa standarta aprīkojumā 

3. Apdrošināmie riski - bez izņēmumiem 

 3.1. bojājumi, kas nodarīti transportlīdzeklim: 

 

3.1.1. tam piedaloties ceļu satiksmē, ja ir notikusi transportlīdzekļu savstarpēja 

sadursme; sadursme vai uzbraukšana kustamam vai nekustamam objektam 

un/vai gājējam, meža un/vai mājdzīvniekam; kustībā esoša transporta līdzekļa 

apgāšanās, nobraukšana no brauktuves un/vai ceļa, krišana (no tilta, kraujas 

u.c.); transportlīdzekļa sadursme ar krītošu priekšmetu; nogrimšana un/vai 

ielūšana ledū, ja tā ir tiešā cēloņsakarībā ar ceļu satiksmes negadījumu; kā arī 

tādu bojājumu nodarīšana vietās, kur iespējama transportlīdzekļu braukšana;  

 

3.1.2. ugunsgrēkā un kurus izraisījusi uguns, dūmi, kvēpi un dzēšanas darbi, 

sprādziens un dedzināšana; transportlīdzekļa elektrosistēmas īssavienojuma 

izraisīti bojājumi. Tiek atlīdzināta arī transportlīdzekļa iekārta vai ierīce no 

kuras izcēlusies uguns;  

 3.1.3. dažādu krītošu priekšmetu iedarbības rezultātā; 

 
3.1.4. dabas stihiju iedarbībā, ko izraisījis zibens, vētra, sniegs, krusa, plūdi, 

zemestrīce, lavīna, zemes nogruvumi u.tml.; 

 3.1.5. dzīvnieku, putnu iedarbības rezultātā; 

 

3.1.6. trešo personu rīcībā tīši vai aiz neuzmanības izdarot transporta līdzeklim 

mehāniskus un/vai termiskus bojājumus; 

3.1.7. transportlīdzekļa bojāšana vai iznīcināšana iegruvuma rezultātā, kas 

saistīta ar transportlīdzekļa iegrūšanu izskalota ceļa, ielas, pagalma u.tml. 

segumā; 

3.1.8. apdrošinātā riska iestāšanās saistīta ar transportlīdzekļa iebraukšanu 

peļķēs, applūdušās brauktuvēs (ceļš, iela, pagalms, stāvlaukums u.tml.), 

ūdenstilpnēs un ūdens iekļūšanu transportlīdzekļa elektriskajos un/vai 

mehāniskajos mezglos vai agregātos. 

 3.2. zādzība un laupīšana: 

 
3.2.1. transportlīdzekļa, tā daļu un/vai papildaprīkojuma slepena vai atklāta 

nolaupīšana; 
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3.2.2. transportlīdzekļa, tā daļu un/vai papildaprīkojuma nolaupīšana, ja tā 

saistīta ar vardarbību vai vardarbības draudiem; 

 

3.2.3. iekļūšanas (ielaušanās) un/vai apzagšanas rezultātā apdrošinātajam 

transportlīdzeklim un/vai papildaprīkojumam nodarītie bojājumi, kā arī 

bojājumi, kas nodarīti laikā, kad transportlīdzeklis bijis nozagts. 

 3.3. palīdzība uz ceļa: 

 
3.3.1. palīdzība uz ceļa un/vai evakuācija Latvijas Republikas teritorijā tiek 

noteikta bez attāluma ierobežojuma   

 

3.3.2. palīdzības uz ceļa un/vai transportlīdzekļa evakuācijas pakalpojuma 

kopējās izmaksas ārpus Latvijas Republikas teritorijas par vienu apdrošināšanas 

gadījumu - ne mazāk kā EUR 500 

4. Pašrisks 

 

4.1. pašrisks netiek piemērots gadījumos, kad ir zināma konkrēta trešā persona, 

kas atbildīga par zaudējumu nodarīšanu – neatkarīgi no valsts, kurā noticis 

negadījums  

 
4.2. procentuālais pašrisks no 

zaudējuma 

4.2.1. transportlīdzekļa pilnīgas bojāejas 

riskam - ne vairāk kā 0 % 

  

4.2.2. transportlīdzekļa zādzības, laupīšanas 

un/vai spridzināšanas riskam - ne vairāk kā 

0% 

  4.2.3. stiklojuma bojājumiem 0 % 

 
4.3. minimālās prasības - 

maksimālais pašrisks 

transportlīdzekļu bojājumiem 

4.3.1. auto transporta bojājumiem - ne 

vairāk kā EUR 140 
 

5. Maksimālais laika periods līdz bojātā transportlīdzekļa 

apskatei pēc Apdrošinājuma ņēmēja apdrošināšanas 

gadījuma pieteikuma - ne vairāk kā 5 (piecas) darba dienas 

______ darba 

dienas 

6. Apdrošinājuma ņēmēja izvēles tiesības veikt bojātā transportlīdzekļa remontu 

servisā, ar kuru Apdrošinājuma ņēmējam ir noslēgts attiecīgs līgums vai 

Apdrošinātāja piedāvātajā servisā 

7. Remonta izdevumu tāmes saskaņošanas process pēc visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas - ne ilgāk kā 

5 (piecas) darba dienas 

______ darba 

dienas 

8. Ja transportlīdzekļa remonts tiek veikts Apdrošinātāja 

līgumservisā, remontdarbi jāveic ne ilgāk kā 

14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tāmes saskaņošanas un no 

transportlīdzekļa pieņemšanas – nodošanas brīža.  

______ darba 

dienas 

9. Transportlīdzeklim radīto zaudējumu apmēra noteikšana pēc Latvijas 

Republikas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodikas  

10. Lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu/atteikumu pieņem 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc izziņas saņemšanas no policijas 

Mēs apliecinām, ka nodrošināsim visu Iepirkumā izvirzīto prasību izpildi: 
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KASKO prēmija 12 (divpadsmit) mēnešiem, ja pašrisks auto transporta bojājumiem ir 

EUR 140 

Nr. 

p.k. 
Marka, modelis 

Informācija 

par operatīvo 

transportu 

Valsts 

Nr. 

Tehniskās 

apliecības Nr. 
Gads 

Vērtība 

EUR 

KASKO 

prēmija 

12 

mēnešie

m 

1. Volkswagen E-UP 
 

JT9936 AF1453850  2014 27100  

2. Volkswagen E-UP 
Elektromobilis 

operatīvais 
JU465 AF1454548 2014 29730  

3. NISSAN  NV200 
Mikroautobuss 

operatīvais 
JU1924 AF1458393  2014 22100  

4. Hyundai i40   JS7932  AF1432287 2014 26000  

5. Hyundai i40   JH8898 AF1090471 2013 13600  

6. Hyundai i40   JJ1833 AF1101935 2013 14500  

7. Ford Transit Kipper   HZ3628 AF0699856 2010 9630  

8. Renault Trafic   HU5588 AF0586496 2011 13600  

9. Renault Trafic 
Mikroautobuss 

operatīvais 
HV9470 AF0714037 2012 17100  

10. Volkswagen Crafter   HR9790 AF444908 2011 13600  

11. VOLVO XC-90   HH912 AF0422905 2008 14760  

12. VOLVO S60   HC4678 AE0699002 2004 5670  

13. OPEL ZAFIRA   FT3678 AE0904026 2006 5670  

14. OPEL ZAFIRA Operatīvais FT1193 AF0633019 2006 5130  

15. Opel Vivaro Combi   JK7499 AF1168130 2013 29880  

16. FORD TRANSIT    GH3336 AE0177893 2007 6840  

17. 
Renault Trafic 

Kombi 
 Operatīvais GC4211 AF0633018 2006 6300  

18. 
Motorolleris 

Runner 
 TO568 AF0663280 2012 2700  

Kopā:  

 


