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Nr. CSDD 2016/28

1.1.

I Vispārīgie jautājumi
Iepirkuma metode – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. CSDD 2016/28.

1.3.

Pasūtītājs ir valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD),
vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, PVN reģistrācijas Nr. LV 40003345734,
adrese – Miera iela 25, Rīga, LV-1001. Bankas rekvizīti – A/s „Citadele banka”, kods
PARXLV22, konta Nr. LV75PARX0000118181018.

1.4.

Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija
(turpmāk – Komisija).

1.5.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas.

1.6.
1.6.1.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
piedāvājumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā, S.Eizenšteina ielā 6, Rīga
LV-1079, līdz 2016.gada 1.aprīlim plkst.1000;
ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, šādu
piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu nosūta atpakaļ pretendentam;
saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā
norāda pretendentu nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, ka līdz piedāvājumu
atvēršanai pretendentu saraksts netiek izpausts;
pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma
atvēršanas brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.

1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.

Informācijas sniegšana par iepirkumu:
Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi S.Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079, vai uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv.
Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to
sniedz ne vēlāk kā divas darbadienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā
www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas.

Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu apjomu. Piedāvājumu variantu
iesniegšana šajā iepirkumā nav pieļaujama.
1.8.2. Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā vienā eksemplārā.
1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
1.8.4. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.8.5. Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
1.8.6. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu
nomaiņas iespējas.
1.8.7. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt
apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām.
1.8.8. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu
un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir
cauršūts vai caurauklots
1.8.9. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.
1.8.10. Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir
jānorāda:
1.8.
1.8.1.
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VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, tālruņa, faksa numurs
Iepirkumam „Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”
Id.Nr. CSDD 2016/28
Neatvērt līdz 2016.gada 1.aprīlim plkst.10:00
1.8.11. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par vēstules nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu,
ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.8.10.punktam.
1.8.12. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar
pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam
pievienojot atbilstošu pilnvaru.
1.8.13. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.9.
1.9.1.

1.9.2.
1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.
1.9.6.

Cita vispārīgā informācija
Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām, kura
tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura
piedāvājums ir ar viszemāko cenu.
Neviens dokuments, kas tiek iesniegts šajā iepirkumā, netiek atdots atpakaļ. Par
jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību
saņemšanas ir jāreģistrējas kā personālsabiedrībai.
Komisijas kontaktpersona – komisijas loceklis Roberts Skudra, tālr.67025711,
Roberts.Skudra@csdd.gov.lv.
Pasūtītājs, pamatojoties uz noslēgto līgumu, izmanto SIA “Apdrošināšanas un finansu
brokers”
(reģ. Nr. 40003438358)
apdrošināšanas
brokera
pakalpojumus.
Kontaktpersona–Raivis
Ķergalvis,
tālrunis:
+371 22034444,
e-pasts:
raivis@financebroker.lv. Atlīdzības apmērs par brokera pakalpojumiem, kas jāsedz
pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un ar kuru tiks noslēgts
līgums – 600 EUR (seši simti eiro, 00 centi).
II Informācija par iepirkuma priekšmetu un prasības

2.1.

Iepirkuma priekšmets ir pasūtītāja vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana (turpmāk – pakalpojums) saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītām prasībām
tehniskajās specifikācijās Nolikuma 1. pielikumā.

2.2.

Papildus apdrošināšanas polisei ar pretendentu tiks slēgts līgums, kurā tiks atrunātas
pasūtītāja izvirzītās pamatprasības.

2.3.

Pretendenta piedāvātā apdrošināšanas prēmija ir nemainīga visu apdrošināšanas
līguma darbības laiku.
III Prasības pretendentiem

3.1.

Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt publisko iepirkuma līgumu.
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3.2.

Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja:

3.2.1.

pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu vai tas tiek likvidēts;
ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās
datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par
plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai arī dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā
no valstīm pārsniedz 150 euro;
uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi 3.2.1. un 3.2.2.punktā minētie nosacījumi.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
Noteiktajā apdrošināšanas veidā licencēts un Nolikuma prasībām atbilstošs
apdrošināšanas komersants vai apdrošināšanas starpnieks kopā ar apdrošināšanas
komersantu, kas ir tiesīgs sniegt valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas teritorijā un kas ir iesnieguši
piedāvājumu. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši pretendenta
izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām.

3.4.

Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no
Nolikumā minētajām prasībām.
IV Iesniedzamie dokumenti

4.1.

Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Piedāvājumā jāiesniedz:
pretendentu atlases dokumenti;
tehniskais piedāvājums;
finanšu piedāvājums.

4.3.
4.3.1.

Pretendentu atlasei jāiesniedz:
Personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām parakstīta pieteikuma vēstule (Nolikuma
2.pielikums);
licences kopija par tiesībām veikt valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu. Ja piedāvājumu iesniedz apdrošināšanas starpnieks kopā ar
apdrošināšanas komersantu, piedāvājumā jāiesniedz apdrošināšanas komersanta
rakstisks apliecinājums noslēgt Nolikuma prasībām atbilstošu apdrošināšanas līgumu
(polisi) un licenci/ dokumentu, kas apliecina Apdrošināšanas komersanta tiesības
sniegt apdrošināšanas pakalpojumu.

4.3.2.

4.4.

Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un pretendents tiek izslēgts no turpmākās
dalības piedāvājuma izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no Nolikuma 4.2. vai 4.3.punktā
minētajiem dokumentiem, vai tas neatbilst Nolikuma prasībām.

4.5.

Iepirkuma tehniskā piedāvājuma pārbaudei ir jāiesniedz:
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4.5.1.
4.6.

tehniskais piedāvājums, apliecinot Nolikuma 1.pielikuma tehniskās specifikācijas
prasību izpildi;
Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kurā norāda apdrošināšanas prēmiju
(līgumcenu). Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz, aizpildot Nolikuma
3.pielikuma paraugu.
V Piedāvājumu novērtēšanas kārtība

5.1.

Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu
vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

5.2.

Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu
atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām
prasībām.

5.3.

Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis
visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.

5.4.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu
atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.

5.5.

Ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasību
līmenim, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

5.6.

Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu
labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura
pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

5.7.

Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami
zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, komisija var pārbaudīt vai iesniegtais
piedāvājums nav nepamatoti lēts.

5.8.

Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu,
ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

5.9.

Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem pretendentu
atlasē un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē.

5.10.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākās cenas piedāvājums.
VI Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Nolikuma
3.2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, pasūtītājs izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūstot informāciju;
attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un pretendenta norādīto personu, uz kuru tas
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balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, neattiecas Nolikuma 3.2.punktā noteiktie
gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām
pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents
noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
6.2.

Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

6.3.

Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas
trešdaļas no komisijas locekļiem.

6.4.

Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Publisko iepirkumu likuma paredzētajā
termiņā nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.
VII Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība

7.1.

Ja pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums.
Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

7.2.

Līguma ar uzvarētāju nenoslēgšanas gadījumā komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu
ar nākamo viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju, kas atbilst Nolikumā
izvirzītajām prasībām.

7.3.

Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no
dalības iepirkumā nolikuma 3.2.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo viszemākās cenas
piedāvājumu, un kurš nav izslēdzams nolikuma 3.2.punktā minēto apstākļu dēļ, vai
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma
“Civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana” nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2016/28

Pasūtītāja vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
tehniskā specifikācija
Apdrošināšanas
veids:
Apdrošināšanas
periods:
Pagarinātais
paziņošanas
periods:
Atbildības limits:
Pasūtītāja paša
risks:
Apdrošināšanas
teritorija:
Apdrošināti tiek:

Apdrošināmie
riski:

Apdrošināšanas
atlīdzības:
Trešā persona:
Papildus
nosacījumi:
Piemērojamā
jurisdikcija:
Prēmijas
maksājumu
kārtība:

Pasūtītāja vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
12 mēneši un 24 stundas diennaktī
Ne mazāk kā 12 mēneši
5 000 000 EUR (pieci miljoni EUR) par katru gadījumu un periodu kopā
atbildības limitam netiek pieļauti nekādi apakšlimiti vai ierobežojumi
Katram gadījumam ne lielāks par 500 EUR (pieci simti)
Latvija
Pasūtītāja pieci vadošie darbinieki.
Pretendents apdrošināšanas pakalpojuma ietvaros atlīdzina jebkuru finansiālu
zaudējumu (mantisku kaitējumu) par šādiem iemesliem un ne tikai – interešu
konflikts, grāmatvedības neprecizitātes, nolaidība, pilnvaru pārsniegšana,
nepārdomāti paziņojumi, kļūdaini ieteikumi, izdevumi, zaudējumi,
kompensācijas un citi maksājumi, kurus apdrošinātajām personām ir vai būs
pienākums maksāt saistībā ar jebkuras trešās personas civiltiesisku prasību, kas
radusies saistībā ar apdrošināto personu pienākumu izpildi un/vai valdes
pieņemtajiem lēmumiem, kā arī atlīdzināt ekspertīzes, juridiskos un tiesāšanās
izdevumus apdrošināto personu aizstāvībai pret trešās personas celtajām
prasībām
Apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc visu
dokumentu iesniegšanas, kas attiecas uz apdrošināšanas gadījumu
Jebkura fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde,
organizācija un citas personas, tai skaitā pasūtītāja akcionāri (esošie, bijušie un
nākamie), Satiksmes ministrija, kreditori un sadarbības partneri
Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas regresa prasība pret apdrošināto netiek
celta
Latvijas Republikas
Apdrošināšanas prēmija tiek apmaksāta vienā maksājumā 20 dienu laikā pēc
rēķina saņemšanas

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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Nr. CSDD 2016/28
2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma
“Civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana” nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2016/28

Pieteikum vēstule
Ar šo pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma “Civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana” id.nr. CSDD 2016/28 nolikumu, piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas tos
ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma
noteikumi ir skaidri un saprotami, piedāvājumā iesniegtā informācija savas kvalifikācijas
novērtēšanai ir patiesa.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
ar iepirkuma uzvarētāju, un garantē sniegto ziņu patiesumu.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons, fakss:
e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:

Pretendents/ Pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats:
Datums:
Paraksts:
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Nr. CSDD 2016/28
3.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma
“Civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana” nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2016/28

Finanšu piedāvājums
Ar šo _______________ (pretendenta nosaukums) piedāvā veikt pasūtītāja vadošo darbinieku
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu:
Apdrošināšanas prēmija 12 (divpadsmit)
mēnešiem EUR

Atbildības limits EUR
5 000 000 (pieci miljoni eiro)

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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