3.pielikums
Iepirkuma „Valsts meža dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VMD 2018/1) nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS Nr. _________________
Rīgā
2018. gada ___._________
ZM Valsts meža dienests, reģ.Nr.90000057795, tā ģenerāldirektora Anda Krēsliņa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valsts meža dienesta likumu un Ministru kabineta 2013.gada
30.jūlija noteikumiem Nr.449 ”Valsts meža dienesta nolikums”, turpmāk tekstā – Klients, no
vienas puses, un
<Uzņēmēja uzņēmējdarbības forma, nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>,
tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <pārstāvības
tiesības apliecinošā dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā – Apdrošinātājs, no otras
puses, abi kopā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Valsts meža dienesta transportlīdzekļu
apdrošināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VMD 2018/1)(turpmāk – Iepirkums) rezultātiem
un <Pretendenta nosaukums> iesniegto piedāvājumu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz
šāda satura līgumu par turpmāk norādīto (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Saskaņā ar Klienta pasūtījumu un Apdrošinātāja piedāvājumu iepirkumā „Valsts meža
dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana”, Puses slēdz sauszemes transportlīdzekļu
apdrošināšanas līgumus, turpmāk - KASKO līgumi, un sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumus, turpmāk – OCTA
līgumi, kopā saukti – apdrošināšanas līgumi (polises), attiecībā uz:
1.1.1. Klientam īpašumā un turējumā esošajiem sauszemes transportlīdzekļiem, kas minēti
Līguma 1.pielikumā, uz pielikumā norādīto apdrošināšanas līguma darbības periodu;
1.1.2. sauszemes transportlīdzekļiem, kurus Klients iegūst īpašumā un turējumā Līguma
darbības laikā, uz 12 (divpadsmit) mēnešu apdrošināšanas līguma darbības periodu.
2. Apdrošinātāja saistības
2.1. Apdrošinātājs apņemas informēt Klientu par Klienta īpašumā vai turējumā esošo sauszemes
transportlīdzekļu iepriekšējās apdrošināšanas polises darbības laika beigām katram
transportlīdzeklim 30 dienas pirms attiecīgā termiņa iestāšanās, informāciju nosūtot uz epastu: transports@vmd.gov.lv.
2.2. Apdrošinātājs nozīmē kontaktpersonu darbam ar Klientu: __________.
2.3. Apdrošinātājs par katru apdrošināto transportlīdzekli izsniedz individuālu apdrošināšanas
līgumu (polisi).
2.4. Apdrošinātājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Klienta informāciju un dokumentus, kas
attiecas uz Līguma izpildi.
3. Klienta saistības
3.1. Klients apņemas pasūtīt apdrošināšanas polisi 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma
2.1.punktā noteiktās informācijas saņemšanas, norādot apdrošināmā transportlīdzekļa
apdrošināšanas termiņu un polises darbības sākuma datumu.
3.2. Ja transportlīdzeklis netiks izmantots ceļu satiksmē, Klientam ir tiesības nepasūtīt
apdrošināšanu vai atlikt apdrošināšanas termiņa sākumu, par to informējot Apdrošinātāju.
3.3. No Klienta puses tiek pilnvaroti pasūtīt, izbeigt pirms termiņa un parakstīt apdrošināšanas
līgumus (polises): _________.
3.4. Klients ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Apdrošinātāja informāciju un dokumentus, kas
attiecas uz Līguma izpildi.

4. Apdrošināšanas polises spēkā stāšanās kārtība, pirmstermiņa izbeigšana,
savstarpējie norēķini un kopējā līguma summa
4.1. Apdrošināšana stājas spēkā ar datumu kāds ir norādīts apdrošināšanas polisē.
4.2. Ja Līguma darbības laikā transportlīdzekļu skaits tiek palielināts, apdrošināšanas polise var
tikt slēgta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Līguma
izpildes laikā transportlīdzekļu sarakstā iekļauta transportlīdzekļa apdrošināšanai piemēro
tādas pašas cenas kā līdzvērtīgiem transportlīdzekļiem Līgumā, bet transportlīdzekļiem, kam
līdzvērtīgu Līgumā nav, Līguma 3.3.punktā norādītā kontaktpersona apstiprina
Apdrošinātāja piedāvāto cenu, ņemot vērā tirgus cenas: ja Apdrošinātāja piedāvātā cena
attiecīgajam transportlīdzeklim ir augstāka par 10% (desmit procentiem) vai vairāk, nekā
pēc Klienta veiktas aptaujas, ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības, apdrošināšanas
tirgū piedāvātā zemākā cena, tad Klients šo transportlīdzekli apdrošina pie tā apdrošinātāja,
kurš attiecīgajā brīdī piedāvā zemāko cenu.
4.3. Klientam ir tiesības izbeigt OCTA līgumu pirms termiņa saskaņā ar Sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana likumu.
4.4. Klientam ir tiesības izbeigt KASKO līgumu pirms termiņa saskaņā ar KASKO polisei
pievienotajiem Sauszemes transporta apdrošināšanas noteikumiem un spēkā esošajos
Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
4.5. Klients maksā Apdrošinātājam atbilstoši Līguma 1.pielikumā norādītajai apdrošināšanas
prēmijas summai.
4.6. Apdrošināšanas prēmijas maksājumi tiek veikti, pamatojoties uz kārtējā mēnesī
izsniegtajiem apdrošināšanas līgumiem (polisēm) par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem
transportlīdzekļiem. Apdrošināšanas prēmijas tiek apmaksātas 10 (desmit) dienu laikā pēc
attiecīga Apdrošinātāja rēķina saņemšanas. Rēķinu Klientam var iesniegt elektroniski,
nosūtot uz Klienta e – pasta adresi: maksajumi@vmd.gov.lv.
4.7.Līguma darbības laikā Līguma cena nedrīkst pārsniegt EUR 41 999,00 (četrdesmit viens
tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 00 euro centi), bez pievienotās vērtības
nodokļa.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses ir pilnā mērā atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, kas tai radušies
sakarā ar to, ka Puse nav pildījusi vai nepienācīgi pildījusi Līguma noteikumus.
5.2. Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas otrai Pusei radušies nepatiesas vai nepilnīgas
informācijas nodošanas, rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ.
6. Līguma darbība
6.1. Līgums stājas spēkā tā Pušu abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpadsmit)
mēnešus no dienas, kad Līgumu ir parakstījušas Puses, vai, kamēr tiek sasniegta kopējā
Līguma cena, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
6.2. Ja līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam Līguma 4.7.punktā noteiktā Līguma cena nav
iztērēta, Līdzēji ir tiesīgi vienoties par Līguma grozījumiem un pagarināt Līguma darbības
laiku līdz Līguma 4.7.punktā noteiktās Līguma cenas izpildei, nepārsniedzot Publisko
iepirkumu likuma 60.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu.
6.3. Viena Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai rupji pārkāpj Līguma
noteikumus, brīdinot par to otru Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
6.4. Līgums var tikt izbeigts pēc Pušu savstarpējas vienošanās.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Pretrunu gadījumā starp apdrošināšanas līgumā (polisē) iekļautajiem noteikumiem un šo
Līgumu prioritārs ir šis Līgums un tam pievienotie pielikumi.
7.2. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust
šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un
kārtībā.
7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstveidā un noformējami kā pielikumi. Visi
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Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
7.4. Strīdi Līguma sakarā tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju
pārrunu ceļā, tas tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie
Apdrošinātāja, bet otrs - pie Klienta.
8. Līguma slēdzēju pušu rekvizīti un paraksti:
Apdrošinātājs

Klients
Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Reģ. Nr. 90000057795
Tālr: 67226600, fakss: 67211176
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV71TREL2160362011000

Nosaukums______________________
Adrese _________________________
Reģ. Nr. ________________________
Tālr. __________, fakss ___________
Banka: _________________________
Kods: __________________________
Konts: _________________________

Ģenerāldirektors

<Amata nosaukums>

___________________________ A.Krēsliņš

___________________________ V.Uzvārds
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