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A. ATKLĀTA KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

Akciju sabiedrība "Latvenergo", 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

Vien. reģ. Nr. 40003032949 

AS "SEB banka", Kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV24UNLA0001000221208 

 

organizē iepirkuma procedūru - atklātu konkursu "AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 

2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana" saskaņā ar šo 

atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā "Nolikums"). 

2. Līgumslēdzējs  

Akciju sabiedrība "Latvenergo", 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

Vien. reģ. Nr. 40003032949 

AS "SEB banka", Kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV24UNLA0001000221208 

3. Iepirkuma procedūra 

3.1. Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums". 

3.2. Iepirkuma procedūrā piedalīties un kā Pretendents iesniegt piedāvājumu saskaņā ar 

Nolikuma prasībām drīkst jebkurš ieinteresētais piegādātājs (turpmāk tekstā - "Pretendents"). 

3.3. "Paziņojums par līgumu" par šo iepirkuma procedūru publicēts Latvijas Republikas 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv ar numuru: LE 2020/10. CPV kods 

66510000-8. 

4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona 

AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas projektu vadītāja Ieva 

Arāja; tālr.: +371 67728062; e–pasts: ieva.araja@latvenergo.lv. Iepirkuma procedūras laikā 

saziņa par nolikumu un/vai iepirkuma priekšmetu Nolikuma 7.punktā noteiktajā kārtībā 

pieļaujama tikai ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu. 

5. Atklāta konkursa priekšmets un apjoms 

5.1. Atklāta konkursa priekšmets ir AS "Latvenergo" ražotņu TEC1 un TEC2 pirmā un otrā 

energobloka īpašuma apdrošināšana (turpmāk tekstā "Pakalpojumi"). Iepirkuma apjoms 

ir noteikts Tehniskā specifikācijā (Pielikums Nr.2). 

5.2. Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma Daļās:  

5.2.1.. 1.Daļa: AS "Latvenergo" ražotnes TEC-1 īpašuma apdrošināšana un iekārtu 

salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši 

euro) par gadījumu;  

5.2.2. 2.Daļa: AS "Latvenergo" ražotnes TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma 

apdrošināšana un iekārtu salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR (divi 

simti piecdesmit tūkstoši euro) par gadījumu 

5.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām daļām. Par katru daļu 

piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā. 

5.4.  Katram Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti 

(alternatīvas) nav pieļaujami. 

mailto:ieva.araja@latvenergo.lv
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6. Līgumsaistību izpildes vieta un termiņš 

6.1. Vieta – Latvijas Republika.  

6.2. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši (01.01.2021. – 31.12.2021.). 

7. Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa 

7.1. Piedalīšanās konkursā un līguma saistību nodibināšana ir balstīta uz vienlīdzīgiem 

noteikumiem apdrošināšanas sabiedrībām vai apdrošināšanas sabiedrību filiālēm, kurām 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības sniegt konkursa nolikumā 

noteiktos apdrošināšanas pakalpojumus. 

7.2.  Dalība atklātajā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu 

piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas 

pildīt šajā Nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. 

7.3. Informāciju par iepirkumu (Nolikumu, skaidrojumus, grozījumus un citus dokumentus) 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/44532). 

7.4. Visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma procedūras laikā sniegtie Nolikuma 

skaidrojumi, grozījumi un papildinājumi ir Nolikuma neatņemamā sastāvdaļa. 

7.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par attiecīgo iepirkuma procedūru. 

7.6. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Nolikumu ieinteresētais piegādātājs var nosūtīt 

4.punktā norādītai kontaktpersonai vai iesniegt Elektroniskā iepirkumu sistēmā. 

7.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz laikā iesniegtiem jautājumiem atbildēs rakstiski 

latviešu valodā, atbildes tiks izsūtītas elektroniski jautājumu uzdevējam un vienlaikus 

publicētas tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī 

uzdoto jautājumu. Atbildes tiks sniegtas 5 darba dienu laikā no jautājumu saņemšanas 

dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

beigu termiņa. 

7.8. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo iepirkuma procedūru, starp Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Nolikumā vai 

piedāvājumos norādīto kontakta e–pasta adresi. Konkrēto informācijas nosūtīšanas 

veidu izvēlas tās nosūtītājs. 

7.9. Pretendentam ir pienākums apstiprināt visas ar šo iepirkuma procedūru saistītās 

informācijas saņemšanu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, nosūtot apstiprinājuma 

e–pastu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā norādīto kontakta e–pasta 

adresi.  

7.10. Ja Pretendents neapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja informācijas saņemšanu, 

par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

attiecīgā e–pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.  

7.11. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, un 

Pasūtītājs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi 

no piedāvājumu izvērtēšanas norises un rezultāta. 

8. Valoda 

8.1.  Atklāta konkursa nolikums sagatavots latviešu valodā. 

8.2.  Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā.  

B. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA  

9. Piedāvājuma noformēšana 

9.1.  Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu 

prasībām, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.  

9.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/..........
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apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

9.2.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas 

piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā 

iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

9.2.2.  elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot 

sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā 

integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo 

formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

9.3.  Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

9.3.1. Piedāvājuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā 

dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) 

rīkiem lasāmā formātā; 

9.3.2. piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot 

pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru); 

9.3.3. dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā 

formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto 

elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

9.4.  Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve 

piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus 

un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš 

10.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 120 (viens simts 

divdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Piedāvājumi ar 

mazāku derīguma termiņu tiks atzīti kā neatbilstoši un tiks noraidīti.  

10.2.  Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu. 

10.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma 

derīguma termiņu uz noteiktu laiku.  

11. Piedāvājuma saturs  

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti norādītajā secībā: 

11.1. Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumam 

pievienotajai formai (Pielikums Nr.1) un kuru paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt 

Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja piedāvājuma vēstuli paraksta pilnvarota 

persona, jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt 

piedāvājumu. 

11.2. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 12.punktu. 

11.3. Pretendentu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar Nolikuma 13. punktu. 

11.4. Tehniskais piedāvājums: 

11.4.1. apdrošināšanas tehniskais piedāvājums kā apdrošināšanas Polises projekts un 

īpašuma apdrošināšanas noteikumus, saskaņā ar kuru nosacījumiem 

Pretendents piedāvā Pasūtītājam noslēgt apdrošināšanas līgumu un saskaņā ar 

kuriem ir sagatavots Piedāvājums. Ja Pretendenta piedāvājums paredz kādus 

noteikumus vai nosacījumus, kas atšķiras, labo, papildina, precizē utt. šajā 

punktā minētos apdrošināšanas noteikumus, tam jābūt izteiktam pielikumā 

"Tehniskais piedāvājums – īpašie nosacījumi"  

11.4.2. informācija par pārapdrošināšanu: Pretendenta parakstīts paziņojums par 

Piedāvājumā norādītā apdrošināšanas seguma realizēšanai paredzētajām 

pārapdrošināšanas sabiedrībām. Paziņojumā jānorāda pārapdrošināšanas 

sabiedrības nosaukums, reģistrācijas valsts, pārapdrošināšanas sabiedrības 
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reitings atbilstoši Standard & Poor`s (vai līdzīgas reitingu aģentūras) 

reitingam, maksimālais konkrētajai pārapdrošināšanas sabiedrībai nododamais 

risku apmērs (izteikts euro (EUR)). Iesniedzot piedāvājumu Pretendents 

apņemas iepirkuma priekšmeta pārapdrošināšanas līgumus noslēgt tikai ar 

tādām pārapdrošināšanas sabiedrībām, kuras ir klasificētas atbilstoši Standard 

& Poor's (vai līdzīgas reitingu aģentūras) investīciju pakāpes reitingam; 

11.4.3. Cita informācija, kuru pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut 

tehniskajā piedāvājumā.  

12. Piedāvājuma nodrošinājums 

12.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 1 000,00 EUR (viens tūkstotis 

euro) apmērā par katru iepirkuma priekšmeta Daļu.  

12.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām: 

12.2.1. kā kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura nav šo nodrošinājumu 

iesniedzošais pretendents, beznosacījumu garantijas oriģināls uz Pretendenta 

vārda, ko izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas darbojas 

Latvijas Republikā vai ārvalstīs, atbilstoši Pielikumā Nr.3 pievienotajai 

formai. Garantijai jābūt izdotai un reģistrētai saskaņā ar kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības reģistrācijas valsts likumiem; 

12.2.2. kā apdrošināšanas polises kopija, kurā kā apdrošinātais ir norādīts Pasūtītājs 

un ko izsniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta apdrošināšanas 

sabiedrība, kura nav šo nodrošinājumu iesniedzošais pretendents, tai 

pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju un apdrošinātāja izsniegtās 

garantijas vēstules oriģinālu atbilstoši Pielikumā Nr.3 noteiktai formai. 

Papildus Pretendents iesniedz kredītiestādes maksājuma uzdevumu kas 

apliecina, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu 

apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā; 

12.2.3. kā maksājuma uzdevuma dublikāts, kas apliecina, ka maksājums ir ticis 

ieskaitīts Nolikuma 1.punktā norādītajā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

kontā. Uz maksājuma uzdevuma jānorāda mērķis: Piedāvājuma 

nodrošinājums atklātam konkursam "AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 

2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana" (ID. 

Nr. IPR-64430). 

12.3. Nolikuma 12.2.1. un 12.2.2.punktā noteiktajiem piedāvājuma nodrošinājuma 

veidiem ir jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam pēc tā pirmā pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja ir 

iestājušies Nolikuma 12.5.punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma 

samaksas nosacījumi. 

12.4. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts, iestājoties īsākajam no šādiem termiņiem: 

12.4.1. pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 

12.4.2. pēc dienas, kad noslēgts līgums ar par uzvarētāju atzīto Pretendentu. 

12.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiek ieturēts, ja:   

12.5.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā; 

12.5.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, nav parakstījis līgumu noteiktajā termiņā. 

12.6. Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskaitījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta 

kontā, kredītiestādes garantijas oriģināls tiek atdots pēc Pretendenta rakstiska 

pieprasījuma. 

 

12.7. Ja Pretendentam nav iespējams piedāvājumam pievienot piedāvājuma 

nodrošinājumu ar drošu elektronisko parakstu, Piedāvājuma nodrošinājuma 

oriģināldokuments jāiesniedz personīgi AS "Latvenergo", administratīvajā ēkā 
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Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā, pastā kontrolē (ieeja pa kāpnēm no 

Mednieku ielas, uz durvīm norāde Iepirkumu piedāvājumu, dokumentu, 

korespondences iesniegšana) vai jānosūta pa pastu uz Nolikuma 1. punktā norādīto 

Pasūtītāja adresi līdz Nolikuma 14.1. punktā minētajam termiņam. 

13. Pretendentu atlases prasības un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 

13.1. Pretendentam ir jāatbilst šādām atlases prasībām: 

Nr.p.k. Pretendentu atlases prasības Iesniedzamie dokumenti 

13.1.1. Pretendents ir reģistrēts attiecīgās 

(reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā 

kārtībā; 

Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 

pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus 

Latvijas, noteiktā kārtībā 

apliecinātas reģistrācijas 

dokumentu kopijas, ko izdevušas 

Pretendenta reģistrācijas valsts 

kompetentas iestādes. 

13.1.2. Pretendents vai persona, kura ir 

pretendenta valdes vai padomes 

loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu 

prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, 

nav atzīta par vainīgu vai tai nav 

piemērots piespiedu ietekmēšanas 

līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas 

izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā 

vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā 

grupā vai citā noziedzīgā formējumā 

vai piedalīšanās šādas organizācijas 

izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa 

piesavināšanās, starpniecība 

kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās 

mantiskos darījumos, neatļauta labumu 

pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, 

labuma prettiesiska pieprasīšana, 

pieņemšana vai došana, tirgošanās ar 

ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, 

teroristu grupas izveide vai 

organizēšana, ceļošana terorisma 

nolūkā, terorisma attaisnošana, 

aicinājums uz terorismu, terorisma 

draudi vai personas vervēšana vai 

apmācīšana terora aktu veikšanai,, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

"Piedāvājuma vēstule" (Nolikuma 

Pielikums Nr.1), kurā iekļauts 

attiecīgais apliecinājums. 
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f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem 

pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

Izslēgšanas nosacījums netiek 

piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums, prokurora priekšraksts par 

sodu vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) 

gadi. 

13.1.3. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nav nodokļu parādi (tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi), kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un 

pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem 

vērā informāciju, kas ievietota Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā 

Valsts ieņēmumu dienesta publiskās 

nodokļu parādnieku datubāzes un 

Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā; 

Apliecinājums saskaņā ar 

Pielikumu Nr.1 "Piedāvājuma 

vēstule". 

"Piedāvājuma vēstule" (Nolikuma 

Pielikums Nr.1), kurā iekļauts 

attiecīgais apliecinājums un, ja 

Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā, 

jāiesniedz informācija saskaņā ar 

nolikuma 13.3.1., 13.4.-

13.5.punktu.  

Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 

pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus 

Latvijas, papildus jāiesniedz izziņa, 

ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150,00 EUR 

(viens simts piecdesmit euro un 00 

centi) (izziņa izsniegta ne agrāk kā 

6 mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas). 

13.1.4. Nav pasludināts pretendenta 

maksātnespējas process, apturēta 

pretendenta saimnieciskā darbība vai 

pretendents tiek likvidēts; 

"Piedāvājuma vēstule" (Nolikuma 

Pielikums Nr.1), kurā iekļauts 

attiecīgais apliecinājums un, ja 

Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā, 

jāiesniedz informācija saskaņā ar 

nolikuma 13.3., 13.4. un 

13.5.punktu.  

13.1.5. Pretendents ar tādu kompetentās 

institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, nav 

atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā 

karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, 

kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, par 

sadarbību iecietības programmas 

ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no 

"Piedāvājuma vēstule" (Nolikuma 

Pielikums Nr.1), kurā iekļauts 

attiecīgais apliecinājums. 
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naudas soda vai samazinājusi naudas 

sodu. 

Izslēgšanas nosacījums netiek 

piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums vai citas kompetentās 

institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši; 

13.1.6. Pretendents ar kompetentās institūcijas 

lēmumu, prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu un 

sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu 

nodarbināšana, ja tām nav 

nepieciešamās darba atļaujas vai tās 

nav tiesīgas uzturēties Eiropas 

Savienības dalībvalstī. Izslēgšanas 

nosacījums netiek piemērots, ja no 

dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums, 

prokurora priekšraksts par sodu vai 

citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) 

gadi; 

b) personas nodarbināšana bez 

rakstveidā noslēgta darba līguma, 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 

neiesniedzot par šo personu informatīvo 

deklarāciju par darbiniekiem, kas 

iesniedzama par personām, kuras uzsāk 

darbu. Izslēgšanas nosacījums netiek 

piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums vai citas kompetentās 

institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši. 

"Piedāvājuma vēstule" (Nolikuma 

Pielikums Nr.1), kurā iekļauts 

attiecīgais apliecinājums un, ja 

Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā, 

jāiesniedz informācija saskaņā ar 

nolikuma 13.3., 13.4. un 

13.5.punktu.  

 

13.1.7. Pretendents  ir saņēmis  reģistrācijas 

valsts kompetentas iestādes 

atļauju/licenci sniegt iepirkuma 

procedūras priekšmetā noteiktos  

pakalpojumus. 

Pretendenta reģistrācijas valsts 

kompetentas iestādes izsniegto 

licenču/atļauju vai apliecinājuma  

kopijas par tiesībām veikt 

iepirkuma priekšmetā minētos 

pakalpojumus. 
 

 

13.2. Informāciju par Nolikuma 13.1. punktā noteiktām atlases (kvalifikācijas) prasībām 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs vai 

reģistros (izņemot, ja Pretendents ir reģistrēts ārpus Latvijas). 
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13.3. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam ir 

jāiesniedz izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas un sastādītas saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem 

par to, ka: 

13.3.1. tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

13.3.2. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, tas neatrodas likvidācijas stadijā, nav uzsākta tiesvedība 

par Pretendenta bankrotu; 

13.3.3. tas nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju 

par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

13.4. Ja Pretendents 13.3.punktā norādītās izziņas nevar iesniegt kopā ar piedāvājumu, tās 

var iesūtīt nolikuma 2.punktā norādītājai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

kontaktpersonai pēc piedāvājuma iesniegšanas. Ja pieprasīto informāciju ir iespējams 

saņemt angļu valodā attiecīgās valsts publiski pieejamās datu bāzēs (bez informācijas 

ieguvēja atsevišķas reģistrācijas vai identifikācijas) Pretendents var piedāvājumā 

norādīt attiecīgās datu bāzes saiti un nepievienot piedāvājumam pieprasīto 

dokumentu. 

13.5. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var 

apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 13.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti 

vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas 

Nolikuma 13.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu 

vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša 

pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, 

zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tās reģistrācijas 

(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

13.6. Ja Pretendenta maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, izvērtējot 

iespējamos ekonomiskos riskus, lemt par attiecīgā Pretendenta neizslēgšanu no 

iepirkuma procedūras. 

13.7. Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 13.punkta prasībām, 

Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu 

(turpmāk – EVIPD) (EVIPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 

5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas 

vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt 

EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no 

iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru 

tās dalībnieku. EVIPD veidlapu Pretendents var aizpildīt, izmantojot Eiropas 

Komisijas tīmekļvietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/tools/espd, un pievienot to 

pieteikumam. 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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14. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

14.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā (www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/44532) līdz 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā norādītajam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņam. 

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie 

piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.  

14.2. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts 

paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav 

iespējams iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicēs informāciju par 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts 

paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav 

iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta. 

C. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA   

15. Piedāvājumu atvēršanas kārtība  

15.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto 

piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

16. Piedāvājumu atbilstības pārbaude 

16.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai piedāvājums ir atbilstošs 

Nolikuma prasībām.  

16.2. Iesniegtajai piedāvājuma vēstulei jāatbilst Nolikuma 11.1. punkta prasībām. 

16.3. Iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam jāatbilst Nolikuma 12. punkta prasībām. 

16.4. Pretendentu kvalifikācijas (atlases prasību) atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties uz 

dokumentiem saskaņā ar Nolikuma 13. punkta prasībām. 

16.5. Piedāvājuma tehniskā atbilstība tiks izvērtēta atbilstoši Pielikumam Nr.4 saskaņā ar 

iepirkuma priekšmeta aprakstu (Pielikums Nr.1) un līguma galvenajiem nosacījumiem 

(Pielikums Nr.5). 

16.6. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Pretendentiem noteiktā termiņā iesniegt 

skaidrojumus un precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem. Pēc noteiktā termiņa 

iesniegtie skaidrojumi un precizējumi netiks izskatīti un ņemti vērā pie piedāvājumu 

izvērtēšanas. 

16.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto informāciju 

un tehnisko specifikāciju datus kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs, pie 

ekspertiem un citos publiski pieejamos avotos, t.sk. pie iepriekšējiem pasūtītājiem. 

Gadījumos, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, 

attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

16.8. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju 

autentiskumu, tas var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālus vai iesniedz 

apliecinātu dokumenta kopiju.  

16.9. Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, ja: 

16.9.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma nosacījumiem; 

16.9.2. Nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 

prasībām; 

http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/..........
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16.9.3. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 13.punktā prasīto informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša 

Nolikuma 13. punktā noteiktajām atlases prasībām; 

16.9.4. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 11.5.punktā prasīto informāciju tā tehniskās 

atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša visām 

Nolikumā norādītajām prasībām, tādējādi piedāvātais Pakalpojums pēc būtības 

nav izmantojams Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām; 

16.9.5.Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts 

ir saistīts ar Pretendentu (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē) vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta 

izvēlē, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst šo 

situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem; 

16.9.6. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo 

tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta 

iepirkuma procedūras sagatavošanā, un to nevar novērst ar mazāk 

ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to 

saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci; 

16.9.7. Pretendents nav pildījis noslēgtu līgumu un tādēļ izmantotas līgumā paredzētās 

tiesības vienpusēji atkāpties no līguma vai ir izdarījis smagu profesionālās 

darbības pārkāpumu, un tas ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. 

Pretendentu neizslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā, ja no dienas, kad lauzts 

līgums vai stājies spēkā lēmums vai tiesas spriedums līdz Piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

16.10. Ja Pretendents, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendentu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt 

dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām. 

16.11. Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu 

konkurenci starp Pretendentiem, Pretendentiem var tikt prasīts detalizēts paskaidrojums 

par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties 

uz: 

16.11.1. Sniedzamo pakalpojumu izmaksām. 

16.11.2. Īpašiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam. 

16.11.3. Piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti. 

16.11.4. Vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos 

un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu. 

16.11.5. Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu. 

16.12. Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtais 

piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums tiks noraidīts.  

16.13. Pozitīvs atzinums par Pretendenta kvalifikācijas un piedāvājuma tehnisko atbilstību ir 

priekšnoteikums Pretendentu finansiālā piedāvājuma izvērtēšanai. Negatīva atzinuma 

gadījumā Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.  

17. Piedāvājumu izvērtēšana un izvēle  

17.1. Piedāvājumu izvērtēšana pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tiks veikta 

tikai tiem piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem un nav noraidīti.  
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17.2. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku 

kļūdu. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatēs aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas 

izlabos un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu informēs Pretendentu. 

Vērtējot finanšu piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņems vērā labojumus. 

17.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums .  

17.4 Piedāvājumu izvērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem katrā pozīcijā, katram kritērijam  

piešķirot attiecīgu punktu skaitu, kurus izvērtēšanas noslēgumā summēs: 

 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

Nr. Kritērija nosaukums 
Maksimālais 

punktu skaits 

1. Piedāvājumu cena (C) 60 

2. Pakalpojuma kvalitāte, t.sk: 40 

2.1. 
Pretendenta piedāvātajos apdrošināšanas noteikumos 

ietvertais apdrošināšanas segums (T1) 
10 

2.2. 
Pretendenta piedāvātajos apdrošināšanas noteikumos 

ietvertie izņēmumi (T2) 
10 

2.3. 

Pretendenta piedāvātajos apdrošināšanas noteikumos 

noteiktā apdrošināšanas atlīdzības aprēķina principi un 

citi nosacījumi (T3) 

20 

Kopīgais punktu skaits par piedāvājumu  100 

 

17.4.1. Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana tiks veikta pēc punktu metodes. 

Pretendentam piešķirtie punkti R tiks aprēķināti sekojoši: 

R= 60*CMIN/Ci+(10*T1i/10+10*T2i/10+20*T3i/10), kur  

CMIN - visu vērtējamo piedāvājumu zemākā cena attiecīgajam piedāvājumam 

(ja prēmijas samaksa tiek veikta četros maksājumos). 

Ci - izvērtējamā piedāvājuma cena attiecīgajam piedāvājumam (ja prēmijas 

samaksa tiek veikta četros maksājumos). 

Ti- novērtējamā piedāvājuma kvalitātes punktu skaits. 

17.4.2. Kvalitātes kritēriju (T1, T2, T3) vērtējums tiks veikts salīdzinoši izvērtējot visu 

Piedāvājumu noteikumos un nosacījumos ietvertos nosacījumus (tajā skaitā, bet 

ne tikai - apdrošināto risku definīcijas, apdrošināšanas seguma izņēmumu 

definīcijas, apdrošināšanas atlīdzības aprēķina principi, apdrošinājuma ņēmēja 

pienākumu uzskaitījums un citi nosacījumi). Ikviena kvalitātes kritērija (T1, T2, 

T3) sākotnējā bāzes vērtība tiek noteikta 5 (pieci) punkti. Minimālais punktu 

skaits – 1 (viens) punkts, bet maksimālais punktu skaits – 10 (desmit) punkti. 

17.4.3. Piedāvājums, kura noteikumi vai nosacījumi paredz Pasūtītāja intereses 

ierobežojošu nosacījumu, ja cita(u) Pretendenta(u) Piedāvājums(i) neietver šādu 

Pasūtītāju ierobežojošu nosacījumu, saņems zemāku kvalitātes kritērija punktu 

skaitu attiecīgi samazinot attiecīgā piedāvājuma kvalitātes kritērija bāzes vērtību. 

17.4.4. Piedāvājums, kura noteikumi vai nosacījumi ietver Pasūtītāja interesēm 

atbilstošus būtiskus apdrošināšanas seguma paplašinājumus vai citus Pasūtītāja 

interesēm atbilstošus būtiskus nosacījumus, ja cita(u) Pretendenta(u) 

Piedāvājums(i) neietver šādu pasūtītāja interesēm atbilstošu būtisku 

apdrošināšanas seguma paplašinājumu, saņems augstāku kvalitātes kritērija 

punktu skaitu attiecīgi paaugstinot attiecīgā piedāvājuma kvalitātes kritērija 

bāzes vērtību. 

17.5. Piedāvājuma saimnieciskā izdevīguma novērtējuma R aprēķinu Pasūtītājs veic katrai 

Pretendenta piedāvājuma Daļai. 

17.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Daļā tiks atzīts Pretendenta piedāvājums 
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ar visaugstāko saimnieciskā izdevīguma novērtējumu R. Gadījumā, ja vairāki 

piedāvājumi ir ieguvuši vienādu saimnieciskā izdevīguma novērtējumu R, par 

saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma kopējo 

cenu.  

17.7. Veicot aprēķinus saskaņā ar izvērtēšanas punktu aprēķināšanas kārtību iegūstamais punktu 

skaits tiks noapaļots līdz 2 zīmēm aiz komata. 

17.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai 

padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja 

attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma 

izpildi, tas tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. 

18. Lēmuma pieņemšana 

18.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

iesniedzējam.. 

18.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt iepirkuma procedūru, neradot 

nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, ja nav 

iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

18.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma 

procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret 

Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas. 

19. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 

19.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma 

procedūras rezultātiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus informēs visus 

Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu. 

19.2. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to vienlaikus 

informēs visus Pretendentus. 

20.  Līguma parakstīšana 

20.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgs līgumu ar iepirkumu procedūras uzvarētāju ne 

ātrāk kā nākamajā dienā pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 

noteiktā nogaidīšanas laika.  

20.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir 

tiesības pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo, augstāko punktu skaitu ieguvušo 

Pretendentu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja 

pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš ieguvis visaugstāko punktu 

skaitu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņems lēmumu 

pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

20.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad līgums stājies spēkā, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs noslēgtā Līguma pamattekstu (ievērojot personas datu 

aizsardzības prasības un konfidencialitātes nosacījumus) publicēs savā pircēja profilā. 

Līguma teksts būs publiski pieejams visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 

mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 
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21. Konfidencialitāte 

21.1.Ja Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt 

tā komerciālajām interesēm un kuru Pretendents uzskata par komercnoslēpumu, tas 

Pretendentam nepārprotami jānorāda piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt 

norādīta informācija, kuras publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir 

obligāta saskaņā ar normatīvo aktu vai Nolikuma prasībām. 

21.2. Pretendentam ir pienākums saņemtos konkursa materiālus izmantot tikai piedāvājuma 

izstrādei un nenodot trešajām personām. 

22. Fizisko personu datu apstrāde 

22.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir AS 

"Latvenergo", reģ.Nr.40003032949. 

22.2. Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma līguma 

izpildē iesaistīto personu, ka arī Pieteikumā vai Piedāvājumā norādīto personu (t.sk. 

apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir 

atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata 

nodrošināšanu. AS "Latvenergo" (turpmāk – Pārzinis) veic Pretendenta iesniegto fizisko 

personu datu apstrādi, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmus juridiskus pienākumus un 

ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses. 

22.3. Piedāvājumu vērtēšana: 

22.3.1. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu 

apstrādes mērķis – izvērtēt iesniegtā Piedāvājuma tiesiskumu. 

22.3.2. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta kontaktpersonu datu apstrādes 

mērķis – nodrošināt informācijas apriti. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 

un iepriekšējo Pretendenta pasūtītāju kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – 

pārliecināties par Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. 

22.3.3. Pārzinis glabā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu datus 

atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam 

iepirkumu procedūras dokumentu glabāšanas termiņam, izņemot fizisko 

personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā un kas kļūst 

par noslēgtā iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. Uzvarējušā 

Pretendenta Piedāvājums tiek glabāts kopā ar iepirkuma līgumu visā iepirkuma 

līguma darbības laikā, ka arī iepirkuma līguma uzglabāšanas laikā, kas 

nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo 

glabāšanas termiņu. 

22.4. Iepirkuma līguma izpilde: 

22.4.1. Pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko 

personu datus ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā 

līguma un Nolikuma nosacījumu izpildi, ievērot Pārziņa leģitīmās intereses. 

22.4.2. Pārzinis glabā fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta 

Piedāvājumā un kas kļūst par noslēgtā iepirkuma līguma neatņemamu 

sastāvdaļu, visā iepirkuma līguma darbības laikā, ieskaitot iepirkuma līgumā 

noteikto garantijas termiņu, ka arī iepirkuma līguma uzglabāšanas laikā, kas 

nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo 

glabāšanas termiņu. 
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D. PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1  

Akciju sabiedrībai "Latvenergo"  

Pulkveža Brieža ielā 12,  

Rīga LV -1230, Latvija 

20___.gada "__". ________ 

Piedāvājuma vēstule atklātam konkursam  

"AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu 

salūšanas apdrošināšana" 

 (ID.Nr.IPR-64430) 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa "AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā 

energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana" (ID.Nr.IPR-64430) 

dokumentiem un tā grozījumiem, papildinājumiem un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo 

ir apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti Pretendenta 

________________________ vārdā, piedāvājam AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 

2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšanu saskaņā ar atklātā 

konkursa noteikumiem par zemāk norādīto līguma cenu un nosacījumiem: 

 

Daļa 

Apdrošināju

ma  summa 

EUR 

Kopējas izmaksas 

(apdrošināšanas 

prēmija gadā EUR)*  

DAĻA I 

AS "Latvenergo" ražotnes TEC-1 īpašuma 

apdrošināšana un iekārtu salūšanas risku 

apdrošināšana* 

98 000 000  

 

 

______________ EUR 

 

DAĻA II kopā, tajā skaitā:  

 

 

______________ EUR 

 

AS "Latvenergo" ražotnes TEC-2 pirmā 

energobloka īpašuma apdrošināšana un iekārtu 

salūšanas risku apdrošināšana* 

285 000 000  

 

______________ EUR 

AS "Latvenergo" ražotnes TEC-2 otrā 

energobloka īpašuma apdrošināšana un iekārtu 

salūšanas risku apdrošināšana* 

285 000 000  

 

______________ EUR 

* - Ja apdrošināšanas prēmijas samaksa tiek veikta 4 (četros) vienādos (ceturkšņa) maksājumos. 

 

Ar šo mēs apliecinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas sākot no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma, tas mums būs saistošs un var tikt 

apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām; 

- mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, 

personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas 

nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei; 

- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 

- esam iepazinušies ar visiem nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami 

iepirkuma nosacījumi un prasības un esam gatavi slēgt līgumu, ievērojot iepirkuma 

noteikumus; 
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- mēs, kā Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

patiesais labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora 

priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams 

un nepārsūdzams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam 

atzīti par vainīgu vai mums nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par 

jebkuru no sekojošiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai 

piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 

kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu 

pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, 

pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, 

ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, 

terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu 

veikšanai,, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

- mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta 

saimnieciskā darbība vai mēs netiekam likvidēti; 

- mums kā Pretendentam nav konstatēti nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 EUR.  

- mēs saprotam, ka Pasūtītājs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās datu 

bāzēs par parādu neesamību uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu  un uz dienu, kad 

tiks pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu un šādā pārbaudē konstatētie parādi būs par iemeslu Piedāvājuma 

noraidīšanai; 

- mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 

kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas ietvaros mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi 

naudas sodu; 

- mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu 

par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams (a) 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu 

laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu un sodīti 

pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju 

par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

- attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso 

labuma guvēju, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir 

pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 
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intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē konkursā noteiktā līguma izpildi; 

- iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājuma cenā un cenā līguma 

izpildes laikā ir un būs iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar 

pakalpojumu izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus 

izmaksas; 

- apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, 

ievērot konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci 

ierobežojošos darījumos un nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā 

sadarbībā; 

- saskaņā ar mums pieejamo informāciju iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar mums (Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē) 

un nav ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē; 

- mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, neesam 

iesaistīti un ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma 

procedūras sagatavošanā. 

- mēs akceptējam faktu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav obligāti 

pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no saņemtajiem piedāvājumiem.  

- piedāvājuma ___.lpp. norādīta informācija ir uzskatāma par Pretendenta 

komercnoslēpumu Komerclikuma 19.panta pirmās daļas izpratnē un nav atklājama 

trešajām personām saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 19.panta otrās daļas prasībām. 

 

Informācija par Pretendentu: 

Nosaukums, reģ. Nr.: _____________________________________________________  

e–pasts: ________________________________________________________________  

Tālrunis: _______________________________________________________________  

Adrese: ________________________________________________________________  

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā (vārds, uzvārds, e–pasts, tālrunis):  

_______________________________________________________________________ 

Vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums:
1
____________________________ 

 

 

Informācija, kuru Pretendents nebūs norādījis kā komercnoslēpumu, līguma noslēgšanas 

gadījumā būs publiski pieejama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pircēja profilā, 

ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta 10.daļu. 

 

 

Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās  personas vārds, uzvārds: ______________________ 

 

 

Paraksts: ___________________ 

 

 

  

                                                 
1
 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;  

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas 

un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 

miljonus euro. 
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Pielikums Nr.2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1.1. Pasūtītājs uzaicina Pretendentus sagatavot un iesniegt piedāvājumus saskaņā ar 

Nolikuma prasībām sekojošu AS "Latvenergo" objektu īpašuma un iekārtu salūšanas risku 

apdrošināšanai:  

1.1.1. DAĻA I: ražotnes "TEC-1" ēku, būvju, iekārtu komplekss, kas nodots 

ekspluatācijā 2005.gada 1.novembrī, un papildus ūdens sildīšanas katla ēku, 

būvju, iekārtu komplekss, kas nodots ekspluatācijā 2010.gada 10.jūnijā 

(turpmāk nolikuma tekstā "TEC-1"); 

1.1.2. DAĻA II:  

- ražotnes "TEC-2" pirmā energobloka ēku, būvju, iekārtu komplekss, kas 

ar 2009.gada 7.janvārī AS "Latvenergo" parakstīto "Rīgas TEC-2 

rekonstrukcijas pieņemšanas sertifikātu" tika pieņemts ekspluatācijā 

(turpmāk nolikuma tekstā "TEC 2-1"); 

- un ražotnes "TEC-2" otrā energobloka ēku, būvju, iekārtu komplekss, 

kas ar 2013.gada  23.septembra "Taking over certificate" tika pieņemts 

ekspluatācijā (turpmāk nolikuma tekstā "TEC 2-2"). 

1.2. Apdrošināšanas periods saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu – 1 (viens) kalendārais 

gads sākot no 01.01.2021.  

1.3. Iepirkuma apjoms ir sadalīts 2 (divās) DAĻĀS.  

1.3.1. DAĻA I: AS "Latvenergo" ražotnes "TEC-1" īpašuma apdrošināšana un 

iekārtu salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 250 000 EUR (divi simti 

piecdesmit tūkstoši eiro) par gadījumu; 

1.3.2. DAĻA II: AS "Latvenergo" ražotnes "TEC 2" pirmā un otrā energobloka 

īpašuma apdrošināšana un iekārtu salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 

250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši eiro) par gadījumu. 

1.4. Apdrošināmo objektu vērtība noteikta atjaunošanas vērtībā, nosakot objekta 

sagaidāmās atjaunošanas izmaksas 800 EUR apmērā par 1kW uzstādītās elektriskās 

jaudas.  

 

Katram objektam ("TEC-1", "TEC 2-1", "TEC 2-2") apdrošinājuma summa atbilst 

apdrošināšanas polises atbildības limitam "pirmā zaudējuma" (angl. – "first loss") 

apdrošināšanā, kas noteikts orientējoši 85% apmērā no augšminētās atjaunošanas 

vērtības:  

1.4.1. Objekta "TEC-1" apdrošinājuma summa 98 000 000 EUR; 

1.4.2. Objekta "TEC 2-1" apdrošinājuma summa 285 000 000 EUR; 

1.4.3. Objekta "TEC 2-2" apdrošinājuma summa 285 000 000 EUR. 

1.5. Pretendentu piedāvājumā (nolikuma pielikums Nr.1) ietvertajā finanšu piedāvājumā 

atbilstoši tiek norādīts apdrošināšanas prēmijas apmērs gadā katrai piedāvājuma 

DAĻAI un Objektam.  

1.6. Ja Pretendenta piedāvājums neparedz kādu no Pasūtītāja prasībām, kas izteiktas 

"Tehniskā specifikācija" 2.punktā vai arī Pretendents sniedz atšķirīgu (paplašinātu vai 

sašaurinātu) terminu vai prasību traktējumu, tam jābūt skaidri norādītam Pretendenta 

piedāvājumā.  

 

2. Īpašuma apdrošināšanas un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanas seguma 

prasības 

 

2.1. Pretendenta piedāvājumā DAĻA I un DAĻA II ietvertajam visu risku apdrošināšanas 

un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanas segumam ir jāatbilst sekojošām prasībām:  
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2.1.1. Visu risku apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību par pēkšņa un 

neparedzēta fiziska bojājuma, bojāejas vai zuduma iestāšanās gadījumiem, kā 

rezultātā jāveic apdrošinātā objekta remonts vai aizvietošana; 

2.1.2. Iekārtu salūšanas risku apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību par pēkšņa 

un neparedzēta notikuma rezultātā radītiem bojājumiem vai zaudējumiem 

apdrošinātajām iekārtām un aprīkojumam, ja šādi bojājumi vai zaudējumi 

radušies: 

2.1.2.1. personāla neuzmanīgas rīcības, kļūdas, nepietiekama pieredzes 

rezultātā; 

2.1.2.2. elektriskās strāvas izraisīti bojājumi (īssavienojums, pārspriegums, 

izolācijas defekts utml.); 

2.1.2.3. materiālu, lējumu defekti, projekta kļūdas, izgatavošanas vai montāžas 

laikā pieļautas kļūdas; 

2.1.2.4. vibrācija vai citi nejauši notikumi objekta ekspluatācijas laikā; 

2.1.2.5. stiprinājumu vai savienojumu atslābšana, objekta daļu pakļaušana 

neatbilstošam spriegumam, metāla nogurums, centrbēdzes spēku 

iedarbība, turbīnas rotora nepieļaujama rotācijas ātruma pārsniegšana, 

kas rada zaudējumus/bojājumus (angl. – overspeed); 

2.1.2.6. šķidrumu sasalšana, nekvalitatīva ieeļļošana vai degviela, 

nepietiekams eļļas vai dzesēšanas šķidruma daudzums, hidrauliskais 

trieciens, lokāla pārkaršana; 

2.1.2.7. aizsprostošanās vai nepiederīgu priekšmetu iekļūšana apdrošinātajās 

iekārtās; 

2.1.2.8. iekārtas aizsardzības sistēmas atteikums/nekorekta darbība; 

2.1.2.9. saistībā ar citiem apstākļiem, kas nav norādīti Iekārtu salūšanas risku 

apdrošināšanas seguma noteikumu izņēmumos. 

2.2. Saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, apdrošināšanas atlīdzība bojājumu vai 

zaudējumu gadījumā tiek aprēķināta atbilstoši Pretendenta apdrošināšanas noteikumu 

nosacījumiem un:  

2.2.1. Maksimālais zaudējumu atlīdzības limits apdrošināšanas gadījumā –noteiktais 

limits katram objektam, kas noteikts 1.4.punkta apakšpunktos; 

2.2.2. Pamatlīdzekļa bojājuma vai daļēja zaudējuma gadījumā – remonta izdevumi 

pamatlīdzekļa atjaunošanas vērtībā. Atjaunošanas vērtība ir definēta – 

izdevumi, kas radušies veicot bojātās iekārtas atjaunošanas darbus vai 

nomainot iekārtas. 

2.3. Apdrošināšanas segums DAĻA II paredz papildus nosacījumu par apdrošinātāja 

atteikšanos no regresa tiesībām pret starp AS "Latvenergo" un Iberdrola Generacion 

S.A.U. un Iberdrola Ingeneria y Construccion S.A.U. 08.12.2005. noslēgtajā 

Apkalpošanas līgumā (Service Maintenance Agreement) noteikto apkalpojošo 

kompāniju (Iberdrola Generacion S.A.U. un Iberdrola Ingeneria y Construccion 

S.A.U.), tās mātes kompāniju, saistītajām kompānijām un tās apakšuzņēmējiem 

(including waiver of subrogation in favour of the Contractor (Iberdrola Generacion 

S.A.U. and Iberdrola Ingeneria y Construccion S.A.U.), Parent Company, any 

Affiliated Company of the Contractor and Contractor''s subcontractors).  

2.4. Apdrošināšanas segums DAĻA II paredz papildus nosacījumu par apdrošinātāja 

atteikšanos no regresa tiesībām pret starp AS "Latvenergo" un GAMA Güc Sistemleri 

Mühendislik ve Taahhüt A.S.  noslēgtajā būvniecības līgumā noteikto būvuzņēmēju 

GAMA Güc Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.S (including waiver of subrogation 

to GAMA Güc Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.S.). Apdrošināšanas segums 

DAĻA II paredz papildus nosacījumu par apdrošinātāja atteikšanos no regresa 

tiesībām pret starp AS "Latvenergo" un GENERAL ELECTRIC GLOBAL 

SERVICES GMBH gāzes turbīnas un ģeneratora apkalpošanas līgumā (Contractual 
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Service Agreement) noteikto apkalpojošo kompāniju (GENERAL ELECTRIC 

GLOBAL SERVICES GMBH) un tās saistītajām kompānijām un nosaka GENERAL 

ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH kā papildus apdrošināto personu, ja rodas 

tādas apdrošināmās intereses (including waiver of subrogation in favour of 

GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH and its Affiliates and further 

includes  GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH as additional insured 

as their interests may appear). 

2.5. Gadījumā, ja Pretendenta piedāvājums DAĻA I un/vai DAĻA II paredz citas prasības 

apdrošinājuma ņēmējam attiecībā uz pienākumu līguma darbības laikā ziņot par 

apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai 

varbūtējo zaudējumu apjomu, nekā norādīts apakšpunktos 2.5.1 – 2.5.6 zemāk, 

attiecīgajām prasībām ir jābūt skaidri norādītām Pretendenta piedāvājumā un 

Pretendenta prasības tiks ņemtas vērā piedāvājuma kvalitātes vērtējumā. Apstākļi, par 

kuriem ir jāpaziņo apdrošināšanas sabiedrībai ietver: 

2.5.1. Tiek uzsākti būvniecības darbi objektā vai objekta teritorijā, ja par šādu 

darbu veikšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

nepieciešama būvatļauja; 

2.5.2. Tiek uzsākti pamatiekārtu ( "pamatiekārta" ietver:  gāzes turbīna ar 

ģeneratoru, tvaika turbīna ar ģeneratoru, katls utilizators, ūdens sildkatls, 

transformators) kapitālie remonti vai pārbūves darbi, izņemot plānveida 

tehniskās apkopes darbus, atjaunošanas vai uzturēšanas remontdarbus, kas 

nepieciešami, lai iekārtas uzturētu atbilstošā tehniskajā kārtībā; 

2.5.3. Ir konstatēts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības vai 

būvniecības normu vai prasību pārkāpums, kā rezultātā objekta bojājuma 

vai zaudējuma risks ir kļuvis lielāks; 

2.5.4. Ilgāk nekā uz 24 stundām atslēgtas automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas; 

2.5.5. Ilgāk kā uz 1 nedēļu atvienota vai atslēgta ugunsdrošības vai fiziskās 

drošības signalizācija vai būtiski samazināts objekta fiziskās apsardzes 

apjoms; 

2.5.6. Ir pieņemts lēmums par būtiskām izmaiņām pamatiekārtu plānotajā servisa-

apkopes grafikā, ir pieņemts lēmums mainīt pamatiekārtu servisa-apkopes 

pakalpojumu sniedzēju. 

2.6. Saskaņā ar piedāvājumu Pretendents piekrīt, ka apdrošinātā īpašuma 

bojājuma/zaudējuma gadījumā Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs nekavējoties uzsākt 

darbus ar mērķi operatīvi atjaunot tehnoloģisko procesu, ja: 

2.6.1. Apdrošinājuma ņēmējs ir paziņojis Apdrošinātājam par īpašuma 

bojājuma/zaudējuma gadījumu; 

2.6.2. Ir veikta negadījuma vietas un negadījuma seku foto un/vai video fiksācija; 

2.6.3. Ir veikta bojātā īpašuma izņemšana un droša saglabāšana tādā veidā, lai tas 

netiktu bojāts papildus un lai varētu nodrošināt vēlāku ekspertīzes veikšanu; 

2.6.4. Netiek veiktas nekādas citas izmaiņas attiecībā uz bojāto lietu vai notikuma 

vietu, kas varētu ietekmēt zaudējuma iestāšanās cēloņa vai zaudējuma 

apjoma noteikšanu, izņemot tās, kas ir minimālās obligāti nepieciešamās 

zaudējuma samazināšanai vai tehnoloģiskā procesa operatīvai atjaunošanai. 
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Pielikums Nr.3 

Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

 

______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai "Latvenergo", 

      Pulkveža Brieža ielā 12,  

      Rīgā, LV – 1230, Latvija, 

      Reģ.Nr. 40003032949 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr. _____ 
 
Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Pretendents) – iesniedzis savu piedāvājumu Jūsu – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 

_______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā 

iepirkumā "_______________" (iepirkuma identifikācijas numurs: _____) (turpmāk arī – 

Iepirkums). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz 

Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt 

Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ 

(_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir 

iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs 

pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz 

Iepirkumu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas 

iestājies): 

 
1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija;  

2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma 
līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;  

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana 

veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma 

parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar 

Pasūtītāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju 

identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). 

Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: 

_______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – 

_______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos 

Kredītiestādi no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 

758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē 

minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie 

akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams 

Latvijas Republikas tiesā. 

 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]  
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Piedāvājuma nodrošinājums 

(Pielikums apdrošināšanas polisei Nr. _____) 

 

 

______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai "Latvenergo", 

      Pulkveža Brieža ielā 12,  

      Rīgā, LV – 1230, Latvija, 

      Reģ.Nr. 40003032949 

 
Pasūtījums: __________________ (konkrētā iepirkuma nosaukums)  

 

_________________________ (Pretendenta nosaukums), reģistrēta _____________ (valsts 

nosaukums) Uzņēmumu reģistrā ar Nr.________________, adrese: ________________ (turpmāk 

– Pretendents) 20___.gada ___._________ ir iesniedzis savu piedāvājumu augstākminētā 

Pasūtījuma izpildei. 

Ar šo mēs, _______________ (Apdrošinātāja nosaukums), reģistrēta _____________ (valsts 

nosaukums) Uzņēmumu reģistrā ar Nr._________, adrese: _________________ (turpmāk – 

Apdrošināšanas sabiedrība) apliecinām, ka mums ir saistības pret akciju sabiedrību "Latvenergo" 

(turpmāk – Pasūtītājs) par summu __________ EUR (______________ euro un ___ centi), no 

kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā Pasūtītāja labā. 

 

Apzīmogots ar augstākminētās Apdrošināšanas sabiedrības oficiālo zīmogu 20___.gada 

___._______. 

 

Šo saistību nosacījumi ir sekojoši: 

Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents: 

1.  Atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvājuma derīguma termiņa laikā; 

2. Ir atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju un noteiktajā laika periodā: 
2.1. neparaksta vispārīgo vienošanās vai 
2.2. neiesniedz prasīto vienošanos saistību  izpildes nodrošinājumu. 

 

Mēs apņemamies samaksāt minēto summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, neprasot 

Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasījums 

attiecas uz viena vai vairāku augstākminēto nosacījumu spēkā stāšanos. 

 
Šī garantija ir spēkā no 20___.gada ___.______ līdz 20___.gada __._____. Prasības sakarā ar šo 

garantiju netiks apmierinātas, ja tās netiks iesniegtas Apdrošināšanas sabiedrībai līdz 201_.gada 

___. ___________, ieskaitot. 

 

Apdrošināšanas polises vai apdrošināšanas līguma nosacījumi neietekmē šīs garantijas saistības.  
 

 

Apdrošināšanas sabiedrības darbinieku paraksti _______________________ 

Apdrošināšanas sabiedrības zīmogs 
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Pielikums Nr.4  

LĪGUMA PROJEKTS 

LĪGUMS 

Par __________________________apdrošināšanu 

 

Rīgā,                                                                                               ___. gada ___. ___________ 

 

AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā – "Apdrošinājuma ņēmējs"), tās _______ un __________ 

personās, kuri rīkojas, pamatojoties uz ______________, no vienas puses, un  

_________ (turpmāk tekstā – "Apdrošinātājs"), tās _____ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz  

_____, no otras puses, kopā sauktas "Puses" vai katrs atsevišķi, attiecīgi - "Puse", noslēdz šo 

līgumu (turpmāk tekstā – "Līgums") un vienojas par turpmāk minēto: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

1.1. Apdrošinātājs saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību normatīvajiem 

aktiem apņemas veikt AS "Latvenergo" ________________________ apdrošināšanu atbilstoši 

Apdrošinātāja 2020. gada __._______ iesniegtajam apdrošināšanas piedāvājumam (turpmāk 

tekstā – "Piedāvājums") sarunu procedūrai "AS "Latvenergo" ražotnes TEC-1 un TEC-2 pirmā 

un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IPR-64430) un 

atbilstoši apdrošināšanas seguma aprakstam (apdrošināšanas polisei), kas pievienots Pielikumā 

Nr. 1.  

1.2. Līguma 1.1.punktā noteiktās apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs iesniedz Apdrošinājuma 

ņēmējam 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 2021.gada 1.janvārī.  

 

2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS 

2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma 

sastāvdaļu: 

 

2.1.1. Šis Līgums; 

2.1.2. Pielikums Nr. 1 "Apdrošināšanas seguma apraksts (apdrošināšanas polise 

Nr._________________ un tai pievienotie pielikumi)"; 

2.1.3. Apdrošinātāja 2020. gada __.___________ iesniegtais Piedāvājums sarunu procedūrai 

"AS "Latvenergo" ražotnes TEC-1 un TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma 

apdrošināšana" (ID. Nr. IPR-64430), kas netiek sašūts kopā ar šo Līgumu un Pielikumu Nr.1, 

bet ir uzskatāms par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

 

2.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte 

ir dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šī Līguma 2.1. punktā.  

 

3. LĪGUMA CENA (APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA) 

3.1. Kopējā Līguma cena (apdrošināšanas prēmija) tiek noteikta EUR _______ (____ EUR un 

__ centi) bez PVN. 

3.2. Jebkuras izmaiņas Līguma cenā (apdrošināšanas prēmijā) ir izdarāmas tikai uz Pušu 

rakstiskas vienošanās pamata. 

 

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
4.1. Apdrošinātājs apņemas veikt AS "Latvenergo" _________________apdrošināšanu saskaņā 

ar šī Līguma noteikumiem, iesniegto Piedāvājumu, Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem 

aktiem, Līguma cenu (prēmiju) un izsniegt Apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas polisi. 

4.2. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas veikt apdrošināšanas prēmijas maksājumus 

apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā saskaņā ar Apdrošinātāja iesniegtajiem 
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rēķiniem un Līguma noteikumiem. 

4.3. Apdrošinājuma ņēmējam pēc Apdrošinātāja rakstveida pieprasījuma jāsniedz visi viņa 

rīcībā esošie dokumenti, kas pamato apdrošināšanas gadījuma iestāšanās faktu un radušos 

zaudējumu apmēru. 

4.4. Visi iesniegumi un paziņojumi, kas paredzēti šajā Līgumā, Pusēm jāveic rakstiskā formā un 

jāpiegādā personīgi vai jānosūta pa faksu vai pa pastu. 

4.5.Apdrošinātājs ir atbildīgs par Apdrošinājuma ņēmēja zaudējumiem, kas radušies 

Apdrošinājuma ņēmējam sakarā ar Apdrošinātāja saistību neizpildīšanu, izpildes termiņa 

nokavējumu vai izpildi neatbilstoši Līguma noteikumiem, Piedāvājumam vai spēkā esošajiem 

tiesību aktiem.  

4.6.Puses apliecina, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Apdrošināšanas prēmijas maksājumus Apdrošinājuma ņēmējs veic 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc Apdrošinātāja rēķina saņemšanas. Apdrošināšanas prēmijas samaksa tiek veikta četros 

vienādos (ceturkšņa)  maksājumos. 

5.2. Katrā konkrētā apdrošināšanas gadījumā Puses var vienoties par apdrošināšanas atlīdzības 

izmaksas noteikumiem, pretējā gadījumā Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā ne 

vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksu. Gadījumā, ja Puses ir vienojušās par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu 

naudā – Apdrošinātājs pārskaita apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinājuma ņēmējam uz tā 

norādīto kredītiestādes kontu. 

 

6. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI 

6.1. Apdrošinātājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc apdrošināšanas spēkā stāšanās brīža ir 

jāiesniedz Apdrošinājuma ņēmējam dokumentāls apliecinājums, ka Līguma 1.1. punktā noteiktā 

Apdrošinājuma ņēmēja _____________________ apdrošināšanas pārapdrošināšana ir veikta 

Apdrošinātāja Piedāvājumā norādītajā apjomā un kārtībā. Apdrošinātājam ir jāiesniedz 

Apdrošinājuma ņēmējam pārapdrošināšanas sabiedrību parakstītu pārapdrošināšanas līgumu 

kopijas vai citi dokumenti, kas apliecina pārapdrošināšanas seguma spēkā esamību. 

6.2. Apdrošinātājs apņemas Līguma 6.1. punktā noteiktos pārapdrošināšanas līgumus noslēgt 

tikai ar tādām pārapdrošināšanas sabiedrībām, kuras ir klasificētas atbilstoši Standard & Poor's 

(vai līdzīgas reitingu aģentūras) investīciju pakāpes reitingam. 

 

7. IZMAIŅAS LĪGUMĀ 

7.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa 

tiek noformēta rakstveidā un ir abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā 

informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu (prēmiju), 

un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi 

neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem. 

 

9. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

9.1. Puses var izbeigt šo Līgumu:  

9.1.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā; 

9.1.2. Pusēm savstarpēji vienojoties. 

9.2. Citos gadījumos Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja iestājies 
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vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: 

9.2.1. Apdrošinātājs nepilda Līguma saistības vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas; 

9.2.2. Apdrošinātājs vai persona, kura ir Apdrošinātāja valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Apdrošinātāju 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, 

kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir 

piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

9.2.2.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas 

izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; 

9.2.2.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 

piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, 

labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; 

9.2.2.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

9.2.2.4. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 

9.2.2.5. cilvēku tirdzniecība; 

9.2.2.6. izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

9.2.3. Apdrošinātājs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas 

ietvaros Apdrošinātāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

9.2.4. ir pasludināts Apdrošinātāja maksātnespējas process, apturēta Apdrošinātāja saimnieciskā 

darbība vai Apdrošinātājs tiek likvidēts;  

9.2.5. Apdrošinātājs ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par 

vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 

9.2.5.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai 

tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

9.2.5.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas 

iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

9.2.6. tiek konstatēts, ka Apdrošinātājs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 

informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

9.2.7. tiek konstatēts, ka Apdrošinātājs vai jebkurš no Apdrošinātāja personāla vai pārstāvjiem 

jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, 

pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par 

jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai 

neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

9.2.8. Apdrošinātājs vai jebkurš no Apdrošinātāja personāla vai pārstāvjiem likumā noteiktajā 

kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

9.2.9. Apdrošinātājs vai jebkurš no Apdrošinātāja personāla vai pārstāvjiem ir iesaistīts 

darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 

9.2.10. Apdrošinātājam atbilstoši "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likumam" līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, ja tādēļ Līgumu izpildīt 

nav iespējams; 

9.2.11. Apdrošinātājs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā 

godīgumu, vai nav pildījis ar Apdrošinājuma ņēmēju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo 
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vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, 

tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams 

un nepārsūdzams; 

9.2.12. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no 

Apdrošinātāja puses saistībā ar Līguma izpildi. 

9.3. Puses vienojas, ka, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.1. vai 9.2. punktu, 

Apdrošinājuma ņēmējam nav pienākums maksāt apdrošināšanas prēmijas daļu par neizmantoto 

apdrošināšanas periodu no Līguma izbeigšanas brīža un Apdrošinātājam nav tiesības uz 

Apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu par neizmantoto apdrošināšanas periodu no Līguma 

izbeigšanas brīža. Izbeidzot Līgumu 9.2.punktā norādītajos gadījumos, Apdrošinātājs maksā 

Apdrošinājuma ņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas 

(apdrošināšanas prēmijas). 

9.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienācīgas Līguma spēkā esamības laikā izcēlušos 

saistību izpildes. 

 

10. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS 

KĀRTĪBA, CITI JAUTĀJUMI 

10.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā. 

10.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas 

Republikas tiesā pēc piekritības. 

10.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību 

aktiem. 

10.4. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu 

gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 

piemērot Līgumu spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām. 

10.6.Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šī Līguma 

noslēgšanu un šī Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko 

spēku pēc šī Līguma parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecas uz iepirkuma procedūras ("AS 

"Latvenergo" ražotnes TEC-1 un TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana" 

(ID. Nr. IPR-64430) nolikumu un Apdrošinātāja (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu. 

10.7. Apdrošinātājs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku 

paralēlu (vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura 

līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus 

civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku Apdrošinātājs 

drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi 

paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un 

Apdrošinātājs nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā 

Apdrošinātājam noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi 

(piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp darbinieku un  Pasūtītāju nepastāv darba 

tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Apdrošinātājam līgumsodu 5 (piecu) 

Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma 

gadījumu. Līdzēji vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms 

tikai uz paralēlu (vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie 

Apdrošinātāja, un tas neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā 

darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības 

ar Apdrošinātāju. 

10.8. Apdrošinājuma ņēmēja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Apdrošinājuma ņēmēja 

darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Apdrošinātāju un tā apakšuzņēmējus, savā 

darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Apdrošinājuma 
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ņēmējam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar 

Līguma izpildi, Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības saistību laikā un 365 dienu laikā pēc 

Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma 

izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Apdrošinājuma ņēmējs. 

Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām 

personām. Apdrošinājuma ņēmējs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma 

noteikumus par konfidencialitāti. Apdrošinātājam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības 

iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja 

Apdrošinājuma ņēmējs konstatē, ka Apdrošinātājs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar 

Apdrošinājuma ņēmēju šī punkta izpildē, tad Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības vienpusēji ar 

rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu. 

 

11. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

11.1. Nolūkā nodrošināt Vienošanās noteikumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas 

apriti, ka arī lai izpildītu uz Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju 

leģitīmās intereses, Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus 

(piemēram, Līdzēju kontaktpersonu datus), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 

datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 

2016/679) prasības.  

11.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo 

datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. Līdzējs, kurš Vienošanās 

izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un 

atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

11.3. Gadījumā, ja Vienošanās priekšmeta (Pasūtījuma) izpilde paredz, ka viens no Līdzējiem 

(apstrādātājs) apstrādā fizisko personu datus otrā Līdzēja (pārziņa) uzdevumā, šāda personu 

datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumiem "Fizisko personu datu apstrādes noteikumi", kas 

pievienojami Vienošanās kā atsevišķs pielikums. 

11.4. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras 

Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai 

tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.  

11.5. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk 

trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas 

informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.  

11.6. Puses vienojas, ka Apdrošinājuma ņēmējs tā darbības un šī Līguma izpildes 

nodrošināšanai var nodot no Apdrošinātāja saņemtos fizisko personu datus personām 

(Apstrādātājiem), kas sniedz Apdrošinājuma ņēmējam pakalpojumus tā darbības un šī Līguma 

izpildes nodrošināšanai. 

11.7. Puses  apņemas pēc otras Puses pieprasījuma un/vai līgumattiecību izbeigšanas iznīcināt 

no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī 

Līguma izpildes nodrošināšanai.  

 

12. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA 

12.1. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts uz ___ lapām ar drošu elektronisku parakstu un 

satur laika zīmogu. Apdrošinātājs ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu 

saturošu Līgumu parakstīšanas dienā nosūta uz Apdrošināšanas ņēmēja e-pasta adresi: 

kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums 

12.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 

izpildei.  

12.3. Apdrošinātājs veic AS "Latvenergo" ________________ apdrošināšanu laika periodam 

no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31.decembrim (ieskaitot) (t.i. apdrošināšanas periods).  
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13. PUŠU ADRESES UN PAZIŅOJUMI 

13.1.Paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem dienā, kad tie ir nodoti personīgi, faksa 

nosūtīšanas dienā vai pasta vēstules saņemšanas dienā. Paziņojumu nosūtot uz Puses adresi, kas 

norādīta Līgumā, tiks uzskatīts, ka tā ir saņemta 5.(piektajā) dienā pēc paziņojuma nodošanas 

pastā.  

13.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības 

tiesības, vai kādi Vienošanās minētie Līdzēju rekvizīti, tajā skaitā kredītiestādes norēķinu konti, 

telefona numuri, e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstveidā paziņo 

par to otram Līdzējam. Ja tiek mainīti Apdrošinātāja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu 

rekvizīti un kredītiestāde atrodas ārpus Latvijas Republikas, Apdrošinātājam pienākums ir kopā 

ar šādu paziņojumu iesniegt Apdrošināšanas ņēmējam apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts 

ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS) par to, ka šādi norēķinu 

rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, 

uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Vienošanās esošo 

informāciju par otru Līdzēju. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Vienošanās un tā 

pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem... 

13.3. Kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi no Apdrošinātāja puses: 

____________________; tālrunis: ____________________; e-pasts: ______________. 

(vārds, uzvārds, amats). 

Kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi no Apdrošinājuma ņēmēja puses: 

____________________; tālrunis: ____________________; e-pasts: ______________. 

(vārds, uzvārds, amats) 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Apdrošinājuma ņēmējs  

AS "Latvenergo"  

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,  

Rīga, LV-1230 

PVN reģ. Nr.: LV40003032949  

Vienotais reģ. Nr.: 40003032949 

Kredītiestāde: AS "SEB banka" 

Kredītiestādes kods: UNLALV2X 

Norēķinu konts: 

LV24UNLA0001000221208 

__________________/______________/ 

 

_________________/______________/ 

Apdrošinātājs 

 

Juridiskā adrese:  

PVN reģ. Nr.:  

Vienotais reģ. Nr.:  

Kredītiestāde:  

Kredītiestādes kods:  

Norēķinu konts 

 

 

_______________________/______________/ 

 

_______________________/______________/ 

 

 

 

 

 

 


