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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.

Iepirkuma identifikācijas numurs
JAP -2016/04

2.
Informācija par pasūtītāju
Pasūtītājs:
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:
Tālrunis, fakss
Elektroniskais pasts
Pasūtītāja kontaktpersona:
Pasūtītāja kontaktpersonas tālrunis

SIA "Jēkabpils autobusu parks"
45403003245
„Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads
LV-5230, Latvija
+371 652 37739
fakss +371 65237739
info@jekabpilsap.lv
Vadītāja vietniece -Aija Vetere
+371 26671393

3.

Iepirkumu veic SIA “Jēkabpils autobusu parks” rīkojums nr.21 2016.gada 01.novembrī izveidota
iepirkumu komisija.

4.
4.1.

Iepirkuma priekšmets
SIA “Jēkabpils autobusu parks” autotransporta OCTA apdrošināšana saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju (skatīt Pielikumu Nr.2).
Vispārīgā vienošanās tiks slēgta uz 2 (diviem) gadiem. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta
ne vairāk kā ar trim Pretendentiem. Līgumus, Vispārīgās vienošanās ietvaros,
pakalpojumu slēgs atsevišķi pēc vajadzības noslēgtā iepirkuma līguma darbības laikā.
Faktiskais autotransporta skaits, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.2)
var līguma darbības termiņā mainīties (gan samazināties, gan palielināties).
Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu piedāvājumu, vienā variantā par visu iepi rkuma
apjomu.

4.2.

4.3.
4.4.

5.
5.1.
5.2.

Paredzamā līguma izpildes laiks un vieta
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Akurāteri, Salas pagasts, Salas novads.
Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma
noslēgšanas dienas.

6.
6.1.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Līdz noslēgtā iepirkuma līguma darbības beigām.

7.
7.1.

Informācija par iepirkumu
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju (www.jekabpilsap.lv)
nolikumam un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī dod iespēju
ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma dokumentiem – SIA
"Jēkabpils autobusu parks" juridiskā adresē: „Akurāteros”, Salas pagasts, Salas
novads, administrācijas ēkā - personāldaļā, darba dienās no plkst. 13.00 - 15.00, sākot
ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties konkursā ir publicēts. Ja ieinteresētais
piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, tos bez maksas
izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo
dokumentu pieprasījums.
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7.2.

7.3.

8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.
9.8.

Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks
uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā. Grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja
interneta mājas www.jekabpilsap.lv/iepirkumi. Pretendentam ir pastāvīgi jāseko mājas lapā
publicētajai informācijai par veiktajiem grozījumiem un jāievērtē to savā piedāvājumā. Tiek
uzskatīts, ka visi Pretendenti ir saņēmuši papildus informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis
interneta mājas lapas adresē.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
Konkursa piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 8.decembrim, plkst. 13.00 SIA "Jēkabpils
autobusu parks" juridiskajā adresē: „Akurāteros”, Salas pagastā, Salas novads, LV-5230
administrācijas ēkā, pie personāldaļas vadītājas (turpmāk - Atbildīgā persona), darba dienās no
plkst. 13.00 līdz15.00.
Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumu.
Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, Atbildīgā persona iesniegto piedāvājumu marķē ar uzraktu „NOKAVĒTS”,
datumu un laiku, un neatvērtu atgriež pretendentam.
Izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus, sūtījumam jābūt nogādātam
8.1.apakšpunktā norādītajā termiņā. Sūtījumi, kuri tiks iesniegti pēc norādītā termiņa
netiks izskatīti.
Saņemot piedāvājumu Atbildīgā persona uz ārējā iepakojuma norāda saņemšanas
datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu, kā arī
reģistrē iesniegto piedāvājumu pretendentu sarakstā to iesniegšanas secībā, norādot tā
nosaukumu, adresi tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.
Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai grozīt līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus atklāta konkursa noteikumos
ietvertos nosacījumus.
Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 8.decembrī, plkst.13.00, SIA "Jēkabpils autobusu parks"
juridiskajā adresē; “Akurāteri”, Salas pagastā, Salas novads, administrācijas ēkā, atklātā
iepirkuma komisijas sēdē.
Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.
Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas reģistrācijas lapā, kurā norāda pretendenta nosaukumu,
reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa numuru, elektronisko pasta adresi. Pretendentu pārstāvji
norāda papildus savu vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī iesniedz attiecīgu pilnvaru.
Pēc iesniegto piedāvājumu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka
nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta
izvēlē vai darbībā.
Komisijas priekšsēdētājs atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Nolasa pretendenta
nosaukumu, iesniegšanas datumu, laiku un vērtēšanai iesniegtos vērtējamos kritēriju
rādītājus.
Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta
piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā un protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu,
komisija veic slēgtā sanāksmē.

10.
Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
10.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā.
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10.2. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarotā persona,
piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls.
10.3. Piedāvājumam uz iesaiņojuma jānorāda Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un
piedāvājuma nosaukums:
„SIA “Jēkabpils autobusu parks” autotransporta OCTA apdrošināšana”, identifikācijas Nr.
JAP-2016/04, neatvērt līdz 2016.gada 8.decembrim , plkst.13.00.”
10.4. Piedāvājuma eksemplāram
jābūt ar numurētam lapām, ar satura rādītāju, cauršūtam,
apzīmogotam un apstiprinātam ar Pretendenta paraksttiesīgās personas vai tā pilnvarotās
personas parakstu.
10.5. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:
1) piedāvājums iepirkumam: “SIA “Jēkabpils autobusu parks” autotransporta OCTA
apdrošināšana”, identifikācijas Nr. JAP-2016/04;
2) pretendenta pilns nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, tālruņa/faksa Nr., elektroniskā pasta
adrese;
3) datums.
10.6. Piedāvājums sastāv no: Pretendenta atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu
piedāvājuma.
10.7. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un
papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši dokumentu
pārvaldības prasībām.
10.8. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendentu no tālākās dalības
konkursā.
10.9. Visiem piedāvājumā esošajiem dokumentu atvasinājumiem jābūt noformētiem atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem
Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.
10.10. Dokumenti, kas nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu vai šī nolikuma prasībām netiek
vērtēti un var būt par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākas vērtēšanas.

II IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS DOKUMENTI
11.1.
Prasības pretendentiem

Iesniedzamie dokumenti (Atlases dokumenti)

Pretendentam jāatbilst dalības prasībām - uz to Pasūtītājs publiskajās datu bāzē pārbauda, vai
neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tie
iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas jebkurš reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā
no gadījumiem.

dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 eiro.
Pasūtītājs publiskajās datu bāzē pārbauda, vai
Pretendentam
maksātnespējas

ir

pasludināts
process,

Pretendenta

apturēta

vai

pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu
vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam
līguma izpildes beigu termiņam kandidāts vai
pretendents būs likvidēts;
Ja Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs nevar
iegūt nolikuma 12.3. punktā un 12.4. punktā
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minēto

informāciju,

iepirkuma

komisija

Pretendentam pieprasa iesniegt izziņas no
kompetentam
Pretendents

institūcijām.
iesniedz

komisijas

Izziņas
noteiktajā

termiņā, kas nav īsāks par 5 (piecām)
darbdienām.
Pretendentam –
juridiskai vai fiziskai
personai (personu apvienības gadījumā –
katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam
Latvijas
Republikas
komercreģistrā
vai
līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē
ārvalstīs (neattiecas uz fiziskām personām).

Uzņēmumu
reģistra
vai
līdzvērtīgas
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs,
kur pretendents reģistrēts, izsniegta izziņa vai
pretendenta apliecināta izziņas kopija par
personām ar pārstāvības tiesībām.

Pretendentam jāiesniedz informācija par Pilnvaru oriģināli (vai to apliecinātas kopijas),
personām, kurām ir tiesības pārstāvēt ja Pretendenta, personālsabiedrības, personu
apvienības un personu apvienības dalībnieka
Pretendentu.
iesniegtos dokumentus parakstījusi persona
bez tiesībām pārstāvēt Pretendentu, personu
apvienību un personu apvienības dalībnieku.
Ja tiks pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar
personu
apvienību,
pēc
PASŪTĪTĀJA
pieprasījuma
personu
apvienībai
būs
jāreģistrējas Latvijas Republikas komercreģistrā
līdz Līguma noslēgšanai.
Ja Pretendents ir fiziska persona, tad tam jābūt
reģistrētam kā saimnieciskā darba veicējam.

Pretendenta
apliecinātas
spēkā
apdrošināšanas licenču kopijas.

Apliecinājums, ja personu apvienība tiks
atzīta par uzvarētāju, tā līdz Līguma
slēgšanas
dienai
tiks
reģistrēta
LR
komercreģistrā.

Pretendenta - fiziskas personas – apliecināta
valsts kompetentu iestāžu izdotas nodokļu
maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.

esošu Iesniegt speciālas atļaujas (licences), kas
apliecina
Pretendenta
tiesības
veikt
transportlīdzekļu apdrošināšanu (kopiju).

Pretendentam transportlīdzekļu apskate pēc Apliecinājums, ka transportlīdzekļu apskate
negadījuma jāveic vienas darba dienas laikā pēc pēc negadījuma tiks veikta vienas darba
negadījuma pieteikšanas.
dienas laikā pēc negadījuma pieteikšanas.

11.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 42.panta pirmās daļas jebkurš no gadījumiem.
11.3. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (Nolikuma 1.pielikums);
11.4. Ja pretendenta kvalifikācija neatbildīs augstāk norādītajām pretendentu atlases prasībām vai
nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, tad šo pretendentu piedāvājumi
tiks uzskatīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un netiks vērtēti.

III Tehniskais piedāvājums
12.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija ir noteikta Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā
specifikācija”, kas būs neatņemama līguma sastāvdaļa. Iesniegtajam piedāvājumam pilnībā
jāatbilst norādītajām prasībām.
5

IV Finanšu piedāvājums
13.

Prasības par finanšu piedāvājumu un tā noformēšanu noteiktas Nolikuma 3.pielikumā “Finanšu
piedāvājums”, kas būs neatņemama līguma sastāvdaļa, iesniegtajam piedāvājumam pilnībā
jāatbilst norādītajām prasībām.

14.

Par Pretendentiem, kuriem varētu tikt piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, tiks
atzīti Pretendenti, kuri piedāvājuši viszemāko līgumcenu (pēc aritmētisko kļūdu labojuma, ja
tādas ir), ja Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi ir atzīti par atbilstošiem Iepirkumu
dokumentu prasībām un piedāvātā līgumcena nepārsniedz iepirkumam paredzētos finanšu
resursus.
Par uzvarētājiem atklātā konkursā (un ar tiem tiks slēgta vispārīgā vienošanās) tiks atzīti ne
vairāk kā 3 (trīs) Pretendenti, kas atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām.
Gadījumā, ja vairāku pretendentu piedāvājumi saņem vienādu punktu skaitu, komisija izvēlas
to piedāvājumu, kurš iesniegts pirmais.

V Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

15.
16.

VI Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
17.
Iepirkuma komisijas tiesības
17.1. Izdarīt grozījumus konkursa nolikumā grozījumus likumdošanā noteiktā kārtībā.
17.2. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā
arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
17.3. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām prasībām;
17.4. Pārbaudīt piedāvājumu cenu veidošanos un noskaidrot, vai nav iesniegti piedāvājumi ar
nepamatoti zemu cenu;
17.5. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē,
piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;
17.6. Lemt par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu;
17.7. Gadījumā, ja neviens no Pretendentiem neatbilst pretendentu kvalifikācijas prasībām vai to
iesniegtie piedāvājumi neatbilst atklāta konkursa dokumentu prasībām, vai nav iesniegts
neviens piedāvājums, Komisija pieņem lēmumu izbeigt atklātu konkursu, nenosakot
uzvarētāju.
17.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās etapā, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
17.9. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst
konkursa prasībām. Pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
18.
18.1.
18.2.
18.3.

Iepirkuma komisijas pienākumi
Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;
Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.

19.
19.1.
19.2.
19.3.

Pretendenta tiesības:
Iesniegt savu piedāvājumu iepirkuma procedūrai;
Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu;
Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē un pēc pieprasījuma saņemt sanāksmes protokola
kopiju;
Saņemt informāciju par konkursa rezultātiem;

VII Pretendenta tiesības un pienākumi

19.4.
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19.5.

Iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību (līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai).

20.
20.1.

Pretendenta pienākumi:
Iesniedzot piedāvājumu ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu
iepirkuma izpildei;
Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz pieprasītajiem paskaidrojumiem;
Sniegt patiesu informāciju.

20.2.
20.3.

VIII Līguma slēgšana:
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

Līgums tiek slēgts starp pasūtītāju SIA "Jēkabpils autobusu parks" un konkursa
uzvarētāju 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa uzvarētāju, kad
paziņojums par rezultātiem ievietots uzņēmuma mājas lapām.
Par līguma pamatu tiek izmantots līguma projekts, kas ir nolikuma neatņemama
sastāvdaļa. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta
nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti
vērā.
Vispārīgā vienošanās ar 3 (trīs) izraudzītiem pretendentiem tiks slēgta saskaņā ar Vispārīgās
vienošanās projektu 4.pielikumu.
Pakalpojuma līgums slēdzams saskaņā Iepirkuma dokumenta 5.pielikumu.
Vispārīgā vienošanās tiks slēgta uz 2 (diviem) gadiem. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta ne vairāk
kā ar 3 (trim) pretendentiem. Līgumus, Vispārīgās vienošanās ietvaros, slēgs atsevišķi uz vienu
gadu.
Starp Vispārīgās vienošanās dalībniekiem, Pasūtītājs izvēlēsies lētāko pretendenta. Ar noteikto
uzvarētāju, pasūtītājs slēgs līgumu uz vienu gadu.
Vispārīgās vienošanās ietvaros, katru gadu tiks organizēta cenu aptauja, kur Pasūtītājs uzaicinās
Vispārīgās vienošanās pakalpojumu sniedzējus, nosūtot tiem aktualizētās Tehniskās specifikācijas.
Cenu aptaujas ietvaros nevar tikt būtiski mainīti Vispārīgās vienošanās un līgumu nosacījumi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

J.Ščerbickis
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NOLIKUMA PIELIKUMI
1.pielikums PIETEIKUMS

Kam

SIA “Jēkabpils autobusu parks”
Reģistrācijas Nr.45403003245
juridiskā adrese: „Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads
LV-5230, Latvija

Pretendents
Adrese
Datums
Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats,
telefons)
Citi uzņēmēji
(uz kuru iespējām konkrētā
līguma
izpildei
balstās
Pretendents)
Iepazinušies ar SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģistrācijas Nr. 45403003245 (turpmāk –
Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “SIA “Jēkabpils autobusu parks” autotransporta OCTA
apdrošināšana” (identifikācijas Nr.JAP-2016/04) nolikumu, pieņemam visas nolikumā noteiktās
prasības un
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:
šī pieteikuma un atlases dokumentiem;
Tehniskā piedāvājuma;
Finanšu piedāvājuma.

2.
2.1.
2.2.

Apliecinām:
piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav iestājies
neviens no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā
minētajiem izslēgšanas gadījumiem.

3.

Piekrītam visām iepirkuma JAP-2016/04 nolikumā izvirzītajām prasībām un apliecinām, ka
esam piedāvātajā līgumcenā ievērtējuši visas izmaksas, kādas ir nepieciešamas pakalpojuma
sniegšanai noteiktajā kvalitātē un termiņā.

4.

Pilnībā piekrītam līgumprojekta nosacījumiem.

Pretendenta pārstāvis
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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2.

pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija – SIA “Jēkabpils autobusu parks” autotransporta OCTA
apdrošināšana
1.

OCTA līguma veids un apdrošināšanas noteikumi saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.

Līguma izpildes
periods
Apdrošināšanas
prēmijas apmaksa

Teritorija

Prasība
12 mēneši
Pēc katra transportlīdzekļa iepriekšējā
apdrošināšanas līguma beigām 10 darba
dienu laikā pēc apdrošinātāja rēķina
iesniegšanas
Eiropas Ekonomiskās zonas teritorija

2.

Līguma darbības laikā automašīnu saraksts var mainīties (gan samazināties, gan
palielināties);

3.

Visu automašīnu OCTA līgumu/polišu darbības termiņam jābūt 12 (divpadsmit) mēnešiem
no apdrošināšanas iepriekšējo polišu beigu termiņa.

4.

Apdrošināšanas iestāšanās gadījumā apdrošinātājam ir jāveic automašīnas apskati Jēkabpilī
vienas darba dienas laikā.

5.

Pasūtītājs patur tiesības apdrošināt autotransportu uz termiņu mazāku par 12 mēnešiem.
3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam
„ SIA “Jēkabpils autobusu parks” autotransporta OCTA apdrošināšana”
(Id.Nr. JAP- 2016/04)

Pasūtītājs: SIA “Jēkabpils autobusu parks”
Pretendents:
Adrese:

_______________________________________________________
(nosaukums, reģistrācijas Nr.)
_______________________________________________________

Iepazīstoties ar atklāta konkursa nolikuma „ SIA “Jēkabpils autobusu parks” autotransporta
OCTA apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. JAP- 2016/04) noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās
specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam nodrošināt autotransporta apdrošināšanu atbilstoši
finanšu piedāvājumam:
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Autotransporta dati
Npk

Numurs

Marka, modelis

Veids

OCTA cena bez PVN (apdrošināšanas
periods 12 mēneši), EUR

1
2
…
76
Kopā (be z PVN):
PVN 21%:
Kopā ar PVN:

Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā
pakalpojuma izpildei.

Pretendenta pārstāvis
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

4.pielikums VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PROJEKTS
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par transportlīdzekļu apdrošināšanu
Akurāteri, Salas pag., Salas nov.
2016.gada __.______________
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks",
kas reģistrēts LR Komercreģistrā 2003.gada 29.novembrī, tā valdes priekšsēdētāja Jāņa
Ščerbicka personā, kas darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no otras puses
1. Pakalpojumu sniedzējs
AAS "_________",
kas reģistrēts LR Komercreģistrā ____.gada __.________, tā ___________ personā, kas darbojas
uz _______ pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs) no otras puses
2. Pakalpojumu sniedzējs
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AAS "_________",
kas reģistrēts LR Komercreģistrā ____.gada __.________, tā ___________ personā, kas darbojas
uz _______ pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs) no otras puses
3. Pakalpojumu sniedzējs
AAS "_________",
kas reģistrēts LR Komercreģistrā ____.gada __.________, tā ___________ personā, kas darbojas
uz _______ pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs) no otras puses
turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un „Pakalpojumu sniedzēji”, no otras puses, noslēdz
vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā „Vienošanās”, par turpmāk minēto:
1. Vispārīgās vienošanās priekšmets
1.1. Transportlīdzekļu apdrošināšana, turpmāk tekstā „Pakalpojumi”, saskaņā ar Iepirkuma
procedūras dokumentu prasībām un Pakalpojumu sniedzēja iesniegto piedāvājumu.
1.2. Pakalpojumu sniedzēja izvēles un pakalpojumu līguma, turpmāk tekstā „Līgums”, slēgšanas
kārtība starp izvēlēto Pakalpojumu sniedzēju un Pasūtītāju.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Vienošanās un Līguma ietvaros Pasūtītājs un Pakalpojumu sniedzēji, turpmāk tekstā katrs
atsevišķi saukts „Puse”, visi kopā - „Puses”.
2.2. Vienošanos Pasūtītājs slēdz ar visiem izvēlētajiem Pakalpojumu sniedzējiem.
2.3. Vienošanās nosacījumi ir saistoši Pusēm.
2.4. Ar Vienošanās noslēgšanu Puses iegūst likumīgas tiesības slēgt Līgumu Vienošanās ietvaros
un tajā noteiktajā kārtībā.
2.5. Vienošanās tiek slēgta, pamatojoties uz Iepirkuma procedūras rezultātiem un Pakalpojumu
sniedzēja iesniegto piedāvājumu.
3.Vienošanās darbības vieta un laiks
3.1. Vienošanās darbības vieta ir Akuāteri, Salas pagasts, Salas novads.
3.2. Vienošanās darbības laiks – 2 (divi) gadi no vienošanās spēkā stāšanās dienas.
4.Pakalpojumu sniegšanas apjomi
4.1. Pakalpojumu sniegšanas apjomu Pasūtītājs norāda Līgumā, tā darbības laikā.
5.Pakalpojumu cenas un norēķināšanās kārtība
5.1. Par Pakalpojumu cenām, tiek noteiktas Pakalpojumu sniedzēja piedāvājumā norādītās
cenas.
5.2. Norēķini par Pakalpojumiem notiek bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, ieskaitot naudu
Pakalpojumu sniedzēja norādītajā bankas kontā.
5.3. Norēķini tiek veikti, saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja iesniegto rēķinu, Līgumā paredzētajā
kārtībā.
6.Pakalpojumu sniedzēja izvēle un Līguma slēgšanas un laušanas kārtība
6.1. Pakalpojumu sniedzēju Pasūtītājs izvēlas no uzskaitīto Pakalpojumu sniedzēja saraksta, par
pamatu ņemot lētāko piedāvājumu.
6.2. Līgums tiek slēgts tikai ar tiem Pakalpojumu sniedzējiem, kuri parakstījuši Vienošanos.
6.3. Līgumu Pasūtītājs noslēdz 2 (divu) darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas.
6.4. Līguma darbības laiks tiek noteikts 1 (viens) gads, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.
6.5. Ja ar Pakalpojumu sniedzēju Līguma darbības laikā tiek lauzts Līgums, Pasūtītājs drīkst
izvēlēties Pakalpojumu sniedzēju ar nākamo lētāko piedāvājumu un slēgt Līgumu uz
atlikušo Vienošanās noteikto termiņu.
6.6. Pārējie Līguma slēgšanas nosacījumi, kas nav iekļauti Vienošanās, ir jāparedz Līgumā.
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7.Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
7.1. Vienošanos var izmainīt, būtiski nemainot tās saturu, vai izbeigt, Pasūtītājam un
Pakalpojumu sniedzējam savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas tiek
noformētas rakstiskā veidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Vienošanās neatņemamu
sastāvdaļu.
7.2. Ja Pakalpojumu sniedzējs veic Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām neatbilstošas,
prettiesiskas darbības, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Pakalpojumu
sniedzējs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un zaudē visas ar Vienošanos pielīgtās saistības.
7.3. Vienošanās darbība var tikt pārtraukta ar Pakalpojumu sniedzēju, ja Pakalpojumu kvalitāte
neatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām, vai arī netiek pildītas citas Iepirkuma dokumentos
paredzētās prasības.
7.4. Par Vienošanās darbības pārtraukšanu, saskaņā ar Vienošanās 7.sadaļas prasībām,
Pakalpojumu sniedzējs tiek informēts 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pirms Vienošanās
darbības pārtraukšanas.
7.5. Līdz ar Vienošanās darbības pārtraukšanu ar Pakalpojumu sniedzēju vienlaicīgi tiek lauzts
arī Līgums un Pasūtītājs izvēlas starp atlikušajiem vispārējas vienošanās dalībniekiem,
jauna līguma slēgšanai, pakalpojuma sniedzēju ar nākamo zemāko cenu.
8.Pušu saistības
8.1. Pušu pienākums ir, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, segt visus
zaudējumus, kas radušiem pārējām Pusēm Vienošanās darbības laikā.
8.2. Pasūtītājs un Pakalpojumu sniedzējs nodrošina un atbild par Līguma noslēgšanu
Vienošanās ietvaros, ievērojot tajā noteiktos Līguma noslēgšanas nosacījumus un kārtību.
8.3. Pasūtītājs nodrošina un atbild par Līguma slēgšanas procedūras organizēšanu un Līguma
noslēgšanu.
8.4. Pakalpojumu sniedzējs garantē un atbild par Pakalpojumu kvalitātes atbilstību un citu
Pasūtītāja izvirzīto prasību nodrošināšanu, saskaņā ar Iepirkuma tehniskās specifikācijas
prasībām.
8.5. Atbildība par saistību neievērošanu, zaudējumu atlīdzināšanas aprēķināšanas un soda
sankciju piemērošanas kārtība noteikta Līgumā.
9. Strīdu risināšanas kārtība
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.
9.2. Gadījumā, ja vienošanās netiks panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdi tiks nodoti
izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādes ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
10. Nepārvaramā vara
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc
Vienošanās parakstīšanas dienas.
10.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to pārējās
Puses iespējami īsākā laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās.
10.3. Ja minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir
tiesības atteikties no Vienošanās izpildes, par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses vismaz 10
(desmit) kalendāra dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās pārtraukšanas rezultātā.
11.
Citi noteikumi
11.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par pārējām Pusēm nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību
rezultātā.
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11.2. Šī Vienošanās ir saistoša Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu
tiesības un pienākumus.
11.3. Vienošanās stājas spēkā no 2016.gada ______________ un ir spēkā līdz 2018. gada
______________ ieskaitot.
11.4. Pušu kontaktpersonas Vienošanās darbības laikā ir (norādīt vārdu, uzvārdu, telefona
numuru, e-pasta adresi).
No Pasūtītāja puses:
____________, tālr.__________, fakss _________, e- pasts _________;
No Pakalpojumu sniedzēju puses:
_____________, tālr. __________, fakss _________, e- pasts _______.
_____________, tālr. __________, fakss _________, e- pasts _______.
_____________, tālr. __________, fakss _________, e- pasts _______.
11.5. Visi Pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
11.6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, ..... eksemplāros, katrs uz
(
) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja,
bet otrs pie katra Pakalpojumu sniedzēja.
12. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
SIA "Jēkabpils autobusu parks
“Akurāteri”, Salas pag., Salas nov, LV-5230
Tālr. 65237737, fax 65237739
Reģistrācijas Nr.LV45403003245
Konts: LV14UNLA0009000425301
SEB banka

Pakalpojumu sniedzējs
AAS "_____________”
Adrese
Tālr. _______, fax ________
Reģistrācijas Nr.__________
Konts: __________________
___________________ banka

Valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis

Amats, vārds, uzvārds

paraksts

paraksts

5.pielikums LĪGUMA PROJEKTS
APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr._____
Akurāteri, Salas pag., Salas nov.
Pakalpojuma saņēmējs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils
autobusu parks",
kas reģistrēts LR Komercreģistrā 2003.gada
29.novembrī, tā valdes priekšsēdētāja Jāņa
Ščerbicka personā, kas darbojas uz statūtu
pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no otras
puses

2016.gada __.______________
Pakalpojuma sniedzējs
AAS "_________",
kas reģistrēts LR Komercreģistrā ____.gada
__.________, tā ___________ personā, kas
darbojas uz _______ pamata (turpmāk tekstā –
Piegādātājs) no otras puses
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turpmāk tekstā saukti katrs atsevišķi un abi kopā - Puses, bez viltus, maldības un spaidiem,
saskaņā ar iepirkumu ID.Nr.JAP2016/04 “„SIA “Jēkabpils autobusu parks” autotransporta OCTA
apdrošināšana”, noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līgumā lietotā terminoloģija
1.1. Apdrošināšanas polise – Pakalpojuma saņēmējam izsniegts dokuments, kas apliecina
transportlīdzekļa apdrošināšanas Līguma noslēgšanu starp Pusēm, un ietver apdrošināšanas
noteikumus, apdrošināto objektu (turpmāk – „Objekti”) sarakstu, apdrošināšanas prēmiju,
apdrošinājuma summu apmērus un citus apdrošināšanas līguma noteikumus;
1.2. Apdrošināšanas
noteikumi
–
Pakalpojuma
sniedzēja
piedāvājumā
iekļautie
transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumi, saskaņā ar kuriem Pakalpojuma sniedzējs veic
transportlīdzekļu apdrošināšanu (Pielikums Nr.1).
1.3. Apdrošināšanas gadījums – notikums, kuram iestājoties, paredzēta transportlīdzekļu
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa saskaņā ar šo Līgumu un Apdrošināšanas noteikumiem;
1.5. Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma summa vai tās daļa, kas izmaksājama, iestājoties
Apdrošināšanas gadījumam;
1.6. Apdrošinājuma summa – noteikta naudas summa, kuras ietvaros, iestājoties
Apdrošināšanas gadījumam Apdrošināšanas polises darbības laikā, tiek izmaksāta
Apdrošināšanas atlīdzība;
1.7. Apdrošināšanas objekts – Pakalpojuma saņēmēja transportlīdzeklis.
1.8. Apdrošināšanas objektu saraksts – Pakalpojuma saņēmēja sagatavots un Pakalpojuma
sniedzējam iesniegts Apdrošināšanas objektu saraksts, kurā norādīta, to vērtība, u.c.;
1.9. OCTA – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā
apdrošināšana par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, saskaņā Sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma
normām.
2. Līguma priekšmets
2.1. Pakalpojuma sniedzējs veic Pakalpojuma saņēmēja Apdrošināšanas objektu apdrošināšanu
atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumā minētajiem apdrošināšanas nosacījumiem
OCTA 12
(divpadsmit) mēnešu
apdrošināšanas periods. Apdrošināšanas
objektam, kas minēts Līguma Pielikumā Nr.2.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi:
Pilnā apjomā pildīt visas saistības, ko Pakalpojuma sniedzējs uzņēmies saskaņā ar Līgumu
un tā pielikumiem, kā arī Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu iepirkumam identifikācijas
Nr. JAP-2016/04.
Trīs darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Pakalpojuma saņēmēja sagatavotā
Apdrošināšanas objektu saraksta (Pielikums Nr.2 un Pielikums Nr.3) saņemšanas, iesniegt
Pakalpojuma saņēmējam rēķinu par minēto Apdrošināšanas objektu apdrošināšanu
pirmajam apdrošināšanas periodam atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumā
iepirkumam identifikācijas Nr. JAP-2016/04 minētajiem nosacījumiem.
Ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pakalpojuma saņēmējs ir
samaksājis Pakalpojuma sniedzēja iesniegtajā rēķinā noteikto apdrošināšanas prēmiju, nodot
Pakalpojuma saņēmējam Apdrošināšanas polises pirmajam apdrošināšanas periodam par
katru Apdrošināšanas objektu.
Samaksāt Pakalpojuma saņēmējam apdrošināšanas atlīdzību likumā "Par apdrošināšanas
līgumu", Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumā, Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumā, šajā Līgumā un Polisē
minētajos gadījumos, apmērā, kārtībā un termiņā.
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Pakalpojuma sniedzējs izmaksā Pakalpojuma
saņēmējam Apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Apdrošināšanas noteikumiem, bet ne vēlāk
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kā 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc visu attiecīgo dokumentu, kas minēti
Apdrošināšanas noteikumos, saņemšanas. Atlīdzība tiek izmaksāta attiecīgās
Apdrošināšanas polises un Apdrošināšanas noteikumu ietvaros.
3.6. Līguma darbības laikā nodrošināt jaunu Pakalpojuma saņēmēja Apdrošināšanas objektu
apdrošināšanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem:
3.6.1. gadījumā, ja Apdrošināšanas objektu sarakstā, kas minēti Līguma Pielikumā Nr.2 (OCTA),
jauni Apdrošināšanas objekti tiek iekļauti pēc 2016.gada _______________, tad
Apdrošināšanas polise attiecīgajam Apdrošināšanas objektam tiek nodrošināta uz vienu 12
(divpadsmit) mēnešu apdrošināšanas periodu;
3.7. Pēc Pakalpojuma saņēmēja informācijas par Apdrošināšanas objektu, kurš izslēdzams no
Apdrošināšanas objektu saraksta, pārtraukt attiecīgo Apdrošināšanas polises darbību un ne
vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā atmaksāt Pakalpojuma saņēmējam par attiecīgo Apdrošināšanas
objektu samaksātās, bet neizmantotās Apdrošināšanas prēmijas daļu proporcionāli līdz
apdrošināšanas perioda termiņa beigām atlikušajiem pilnajiem kalendārajiem mēnešiem,
neieturot administratīvās izmaksas.
3.8. Līguma darbības laikā bez Pakalpojuma saņēmēja piekrišanas negrozīt un nemainīt spēkā
esošos apdrošināšanas noteikumus, negrozīt, kā arī citādāk nepasliktināt Pakalpojuma
saņēmēja apdrošināšanas nosacījumus.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Pakalpojuma saņēmēja tiesības un pienākumi:
Pienācīgi pildīt visas saistības, ko Pakalpojuma saņēmējs uzņēmies saskaņā ar šo Līgumu.
Līgumā noteiktajā termiņā apmaksāt Pakalpojuma sniedzēja iesniegtos rēķinus.
Pēc saviem ieskatiem, sniegt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par Apdrošināšanas
objektiem, kuri izslēdzami no Apdrošināšanas objektu saraksta.
Savu iespēju robežās sniegt Pakalpojuma sniedzējam nepieciešamo informāciju par
Pakalpojuma saņēmēja Apdrošināšanas objektu sarakstā papildus iekļaujamiem
Apdrošināšanas objektiem.
Rakstiski informēt Pakalpojuma sniedzēju par pretenzijām attiecībā uz Pakalpojuma
sniedzēja darbību un veikt pārrunas ar Pakalpojuma sniedzēju, lai atrisinātu radušās
domstarpības.

5. Pušu atbildība
5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar
spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem.
5.2. Ja Pakalpojuma saņēmējs neievēro Līgumā noteikto maksājumu termiņu, Pakalpojuma
saņēmējs maksā Pakalpojuma sniedzējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no
nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10%
nesamaksātās summas.
5.3. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro Līgumā noteiktos termiņus attiecībā uz
dokumentu (Apdrošināšanas polišu, rēķinu u.c.) iesniegšanu, Pakalpojuma sniedzējs maksā
Pakalpojuma saņēmējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no Līguma kopējās
apdrošināšanas prēmiju summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par
10% Līguma kopējās apdrošināšanas prēmiju summas. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības
ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu ar Pakalpojuma sniedzēju. Pakalpojuma sniedzējs
samaksā līgumsodu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no attiecīgās saistības rašanās brīža.
5.4. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nenodrošina savlaicīgi vai pienācīgā kārtībā šajā
Līgumā un Apdrošināšanas noteikumos paredzētās Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, tās
apjomu, kārtību un termiņus, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums attiecīgās atlīdzības
izmaksas brīdī samaksāt Pakalpojuma saņēmējam, nokavējuma procentus 5% (piecu
procentu) apmērā no attiecīgās apdrošināšanas atlīdzības summas par katru nokavēto
dienu.
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5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums segt Pakalpojuma saņēmējam zaudējumus, kas
radušies sakarā ar Pakalpojuma sniedzējam šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas nepārvaramas varas
vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kas pārsniedz 30 dienas;
Katra no Pusēm, kuru Līguma darbības laikā ietekmē nepārvaramas varas vai ārkārtējie
apstākļi, nekavējoties par to rakstiski informē otru Pusi un Puses lemj par Līguma turpmāko
izpildi.

6. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšanas kārtība.
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abu Pušu parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līgumā noteikto
saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Līguma laušana pirms termiņa ir iespējama Pusēm savstarpēji vienojoties.
6.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu gadījumā, ja Pakalpojuma
sniedzējs pārkāpj šajā Līgumā un/vai transportlīdzekļu apdrošināšanu reglamentējošo
normatīvo aktu noteikumus, un/vai Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu. Šajā punktā
minētajā Līguma laušanas gadījumā pēc Pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma tiek
pārtraukta uz šī Līguma pamata izsniegto Apdrošināšanas polišu darbību un Pakalpojuma
sniedzējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma laušanas
aprēķināt neizmantoto Apdrošināšanas prēmiju daļu un pārskaitīt to Pakalpojuma
saņēmējam. Prēmijas neizmantoto daļu aprēķina proporcionāli atlikušajam Polises darbības
laikam, neieturot administratīvās izmaksas. Vienlaicīgi ar Līguma laušanu ar šo
Pakalpojuma sniedzēju tiek pārtraukta Vispārīgā vienošanās.
6.4. Līguma 6.2. un 6.3.punktā minētajos gadījumos Līguma pirmstermiņa laušana neatbrīvo
Puses no Līgumā saistību, kas radušās Līguma darbības laikā, pilnīgas izpildes.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Līgums var tikt grozīts un papildināts, Pusēm par to slēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst
par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Gadījumā, ja tiek konstatētas pretrunas starp Līgumu un Apdrošināšanas noteikumiem, tad
noteicošie ir šī Līguma noteikumi.
7.3. Gadījumā, ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas noteikumiem un Pakalpojuma
sniedzēja piedāvājumu, tad noteicošais ir Pakalpojuma sniedzēja piedāvājums.
7.4. Strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās nav
panākta, strīdus nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8. Līguma pielikumi
8.1.
Šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
8.1.1 Pielikums Nr.1 – Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumā iekļautie transportlīdzekļu
apdrošināšanas noteikumi;
8.1.2. Pielikumā Nr.2 – Apdrošināšanas
objektu saraksts
OCTA apdrošināšanai.
10.
PUŠU REKVIZĪTI
Pakalpojuma saņēmējs
SIA "Jēkabpils autobusu parks

Pakalpojuma sniedzējs
AAS "_____________”
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“Akurāteri”, Salas pag., Salas nov, LV-5230
Tālr. 65237737, fax 65237739
Reģistrācijas Nr.LV45403003245
Konts: LV14UNLA0009000425301
SEB banka

Adrese
Tālr. _______, fax ________
Reģistrācijas Nr.__________
Konts: __________________
___________________ banka

Valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis

Amats, vārds, uzvārds

paraksts

paraksts
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