Apstiprināts
2016.gada 01.novenbrī
Iepirkumu komisijas sēdē
(protokols Nr.23)

Nolikums iepirkumam
„VAS “Latvijas Jūras administrācija”
automašīnu KASKO apdrošināšana”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07 MIE)

Rīga, 2016. gads

1. Vispārīga informācija un piedāvājuma iesniegšanas prasības
1.1. Iepirkumu rīko, ievērojot Latvijas Republikas likuma „Publisko iepirkumu likums” un citu
publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasības.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: JA 2016/07 MIE
1.3. Informācija par pasūtītāju:
1.3.1. Pasūtītājs: VAS ”Latvijas Jūras administrācija” (tālāk tekstā – Pasūtītājs);
1.3.2. Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, Latvija, LV-1048
1.3.3. Komisijas kontaktpersona – Raitis Mūrnieks, tel.67062155, raitis.murnieks@lja.lv
1.3.4. Atbildīgā persona par tehnisko specifikāciju – Raimonds Čate, tel.67062104,
raimonds.cate@lja.lv, apdrošināšanas brokeris Georgs Odiņecs, tālr.67368330, 29263453 fakss
67368336, e-pasts: go@goinsurance.lv (SIA GO Insurance Services).
1.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība.
1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami personīgi 201.kabinetā Trijādības ielā 5, Rīga, Latvija, LV1048, līdz 2016.gada 14.novembrim plkst. 11:00, darba dienās no pl.8:00 – 16:45, piektdienās līdz
pl.15:30 vai jānosūta pa pastu uz iepriekš minēto adresi.
1.4.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai
kas nodoti sakaru iestādē savlaicīgi, bet līdz 1.4.1. punktā norādītajam termiņam nav saņemti,
atzīstami par nederīgiem un neatvērti atdodami Pretendentiem.
1.5. Piedāvājumam ir šādas noformējuma prasības:
1.5.1. Piedāvājums sastāv no:
1.5.1.1. atlases dokumentiem;
1.5.1.2. tehniskā piedāvājuma;
1.5.1.3. finanšu piedāvājuma.
1.5.2. Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams vienā oriģinālā
eksemplārā slēgtā aploksnē.
1.5.3. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, bet, ja tie ir svešvalodā, tad kopā ar šo
dokumentāciju iesniedzams to tulkojums latviešu valodā Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta
noteikumu Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā.
Šādā gadījumā Pretendents uzņemas atbildību par tulkojuma pareizību.
1.5.4. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.5.5. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar Pretendenta zīmogu, uz
aploksnes norādāma šāda informācija:
1.5.5.1. saņēmēja nosaukums un adrese – VAS ”Latvijas Jūras administrācija”, Trijādības
iela 5, Rīga, Latvija LV-1048;
1.5.5.2. Pretendenta nosaukums un adrese (arī biroja vai pasta adrese, ja tā atšķiras no
juridiskās adreses);
1.5.5.3. atzīme "Iepirkums „VAS “Latvijas Jūras administrācija” automašīnu KASKO
apdrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07 MIE);
1.5.5.4. norāde "Neatvērt līdz 2016.gada 14.novembrim pl.11:00".
1.5.6. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai atbilstu iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
Piedāvājumam jābūt noformētam uz A4 formāta lapām, sagatavotam datorsalikumā, numurētam,
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iesietam, parakstīt tiesīgas personas parakstītam, pēc satura - pārskatāmam un saprotamam (jābūt
sagatavotam atbilstīgi satura radītājam).
1.6. Papildus informācija par noformēšanu un iesniegšanu
1.6.1. Nolikuma 1.5.punkta prasības ir obligātas attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir iesniegti
šajā nolikumā noteikto prasību izpildei, un līdz ar to ir nozīmīgi piedāvājumu izvērtēšanā.
1.6.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikumā norādītā
termiņa, netiek izskatīti.
1.6.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos
izsniedz kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1
(vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumam
pievienojami prasītie Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie un citi dokumenti.
1.6.5. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz vairākus
piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.
1.6.6. Pretendenti ir tiesīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu atsaukt
vai arī iesniegt piedāvājuma grozījumus vai papildinājumus. Arī šajā gadījumā
Pretendentam ir saistošas nolikumā noteiktās noformējuma prasības.
1.6.7. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga (atbilstoši
ierakstiem Komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumā iekļauto
dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu pilnvaru.
2. Iepirkuma priekšmets
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:
2.1.1. Vieglo automašīnu (24 a/m) KASKO apdrošināšana (atbilstoši pielikumam Nr.2).
Automašīnu kopējais skaits līguma darbības laikā var mainīties.
2.1.2. CPV kods:66514110-0
2.1.3. Teritoriālais segums: Eiropa bez NVS.
2.1.4. Pašrisks (CSN, bojājumi): EUR 140,00 (nemainīgs visu līguma periodu).
2.1.5. Pašrisks (pilnīgs zudums): bez pašriska (visu apdrošināšanas periodu).
2.1.6. Pašrisks (zādzība, laupīšana) bez pašriska (visu apdrošināšanas periodu).
2.1.7. Pašrisks (vējstikla plīsums): bez pašriska (visu apdrošināšanas periodu).
2.1.8. Diennakts tehniskā palīdzība.
2.1.9. Automašīnas vadītāja vecums un stāžs netiek ierobežots.
2.1.10. Transportlīdzekļa aizvietošanas apdrošināšana (ar diennakts limitu ne mazāk kā 30
EUR, tai skaitā PVN). Transportlīdzekļa aizvietošanas apdrošināšana atlīdzina
transportlīdzekļa nomas izdevumus. Nomas auto tiek nodrošināts ne mazāk kā 30
dienas par vienu apdrošināšanas gadījumu un ne mazāk kā par diviem apdrošināšanas
gadījumiem katrai automašīnai polises darbības laikā. Nomas izdevumu atlīdzināšana,
ja iestājies apdrošināšanas gadījums un Apdrošinātājs veic apdrošināšanas atlīdzības
izmaksu. Transportlīdzekļa nomas izdevumu atlīdzināšana šādos gadījumos:
2.1.10.1. apdrošinātais transportlīdzeklis pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir
bojāts tādā apmērā, ka ar to nav iespējams piedalīties ceļu satiksmē;
2.1.10.2. apdrošinātais transportlīdzeklis tiek remontēts, lai novērstu apdrošināšanas
gadījuma laikā radušos bojājumus;
2.1.10.3. transportlīdzeklis ir nozagts vai nolaupīts.
2.1.11. Automašīnas autorizētā dīlera servisa pakalpojumu apmaksa pilnā apmērā, saskaņā ar
autorizētā dīlera servisa sastādīto izmaksu tāmi gan garantijas laika automašīnām, gan
automašīnām līdz 7 gadu vecumam ieskaitot. Ar autorizēto dīleri ir domāts konkrētās
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automašīnas markas pārdevēja sniegtie pakalpojumi pēc ģeogrāfiskā izvietojuma.
Piemēram, Hyundai markas automašīnas remontē SIA SKANDI MOTORS autorizētajā
servisā Rīgā, Lielirbes ielā 32.
2.1.12. 2016. gada izlaiduma automašīnām – Jaunvērtības segums.
2.1.13. Atlīdzība ar limitu līdz EUR 2000 arī gadījumos, kad automašīna ir vienīgais
negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis vai arī vainīgā puse nav zināma, un par
negadījumu nav ziņots policijai vai citām institūcijām, kā to paredz normatīvie akti.
2.1.14. Apdrošinātāja garantēta remonta tāmes saskaņošana ar pakalpojuma sniedzēju - ne
ilgāka par 3 darba dienām.
2.1.15. Plānotais līguma darbības termiņš ir 12 mēneši.
2.1.16. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz visas pieprasītās pozīcijas.
2.2. Cita informācija par iepirkuma priekšmetu:
2.2.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties iepirkuma līguma slēgšanai kvalificētu pretendentu, kurš
atbilstoši nolikuma prasībām piedāvā lētāko piedāvājumu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt
izdevīgāku piedāvājumu, nekā minēts iepirkuma nolikumā, bet jebkurā gadījumā
piedāvājumam jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām prasībām.
2.2.2. Uzvarētāja pienākums ir sniegt pakalpojumu, atbilstoši nolikuma 2.1. punktā noteiktajām
prasībām.
2.2.3. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un saistošs iesniedzējam ne mazāk kā 60
(sešdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
3.

Iepirkuma izziņošana un prasību saņemšana

3.1. Iepirkumu izziņo, publicējot paziņojumu par plānoto iepirkumu 8.2panta kārtībā Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē: http://www.iub.gov.lv.
3.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja
tīmekļa vietnē http://www.lja.lv sadaļas ”Iepirkumi-> Plānotie iepirkumi”, apakšsadaļā. Ja
iespējamais Pretendents pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, Pasūtītājs
vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa pastu)
iespējamam Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju tīmekļa vietnē
http://www.lja.lv sadaļas ”Iepirkumi-> Plānotie iepirkumi”, apakšsadaļā. Ja minēto informāciju
Pasūtītājs ir ievietojis savā tīmekļa vietnē, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi
papildu informāciju.

4.

Pretendentu atlases noteikumi un iesniedzamā dokumentācija

4.1. Pretendents piedāvājumam pievieno pieteikumu (saskaņā ar 1.pielikumu), t.sk. apliecinājumu,
ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.un 2.punktā norādītie
izslēgšanas apstākļi (iekļauts 1.pielikumā).
4.2. Pretendents var būt apdrošināšanas sabiedrība, kas ir Latvijas Republikā reģistrēta
komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas komercsabiedrība vai savstarpējās
apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to
uzraudzības likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Personas, kuras ir tiesīgas dibināt
apdrošināšanas sabiedrību ir noteiktas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 13.1
pantā.
4.3. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.2.punkta prasībām, pretendents iesniedz Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas izsniegtas licences attiecīgajam apdrošināšanas veidam kopiju vai
līdzvērtīgu dokumentu.
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5. Tehniskais piedāvājums
5.1. Pretendentam tehniskais piedāvājums par automašīnu KASKO apdrošināšanu ir jāsagatavo un
jāiesniedz atbilstoši Pasūtītāja 2.pielikumā norādītajām automašīnām.
5.2. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām minimālajām prasībām,
Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts un turpmākā iepirkuma procedūrā noraidītais
pretendents nepiedalās.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6. Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.
Piedāvājuma cena jānorāda EUR. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas sniegto pakalpojumu
izmaksas, tai skaitā Pasūtītāja brokera pakalpojumiem 15 (piecpadsmit) procentu apmērā no
kopējās apdrošināšanas prēmijas, un visi valsts un pašvaldības nodokļi un nodevas bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
Papildu izmaksas un apjoma palielinājums līguma darbības laikā nav pieļaujams. Līguma
darbības laikā līguma summa nedrīkst pārsniegt Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta pirmajā
daļā noteiktos līgumcenas apmērus.

7. Piedāvājuma izvēle
7.1. Piedāvājumi tiks izvērtēti atbilstoši nolikuma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai
specifikācijai.
7.2. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:
7.2.1. Komisija vērtēs pretendenta pieteikuma un prasīto atlases (kvalifikācijas) dokumentu
atbilstību nolikuma prasībām, kā arī pārbaudīs pretendenta atbilstību izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām. Pretendents un tā piedāvājums tiks izslēgts no tālākās dalības
iepirkumā, ja komisija konstatēs, ka pretendents nav iesniedzis pieteikumu un/vai kādu no
noteikumos prasītajiem atlases (kvalifikācijas) dokumentiem, tie/to saturs neatbilst
nolikumā izvirzītajām prasībām un/vai pretendents neatbilst nolikuma izvirzītajām atlases
(kvalifikācijas) prasībām.
7.2.2. Komisija vērtēs pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.
Pretendents un tā piedāvājums tiks izslēgts no tālākās dalības iepirkumā, ja komisija
konstatēs, ka pretendents nav iesniedzis Tehnisko piedāvājumu un/vai tā saturs neatbilst
nolikuma prasībām.
7.2.3. Komisija vērtēs pretendenta iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā
izvirzītajām prasībām. Pretendents un tā piedāvājums tiks izslēgts no tālākās dalības
Iepirkumā, ja tiks konstatēts, ka tā iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā
izvirzītajām prasībām. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija pārbaudīs aritmētiskās
kļūdas. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un informēs
pretendentu. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā labojumus.
7.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto daļu, komisija pārbaudīs, vai nepastāv
kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem.
7.4. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis nolikuma prasībām
atbilstošu lētāko piedāvājumu un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 8.2 panta
piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus tiks norādīti visi noraidītie
pretendenti un to noraidīšanas iemesli, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par
uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
7.5. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus pretendentus par
iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu
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elektronisku pieeju šim lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma
saņemšanas izsniegs vai nosūtīs šo lēmumu.
7.6. Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā
uzaicinājuma parakstīt līgumu saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta
līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
7.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar
nākamo pretendentu, kurš iesniedzis noteikumu prasībām atbilstošu lētāko piedāvājumu, vai
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.
8.2. Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes.
8.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumā. Par
kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas.
8.4. Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi:
8.4.1. ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos;
8.4.2. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks
ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota.
8.4.3. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši
nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
8.5. Piedāvājumu izvērtēšanā komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma nolikumā paredzētajiem
noteikumiem, prasībām un tehniskajām specifikācijām.
8.6. Komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas gadījumā, ja tiek konstatēts,
ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
8.7. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:
8.7.1. par kāda no pretendentiem atzīšanu par iepirkuma uzvarētājiem;
8.7.2. par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no pretendentiem, ja iepirkumam nav
iesniegti piedāvājumi, vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.
8.8. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8.9.

Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts,
iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam
detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

8.10. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto paskaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents
nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu,
komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.
8.11. Visas pārējās komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā nolikumā, regulē Publisko
iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.
8.12. Pēc nepieciešamības komisija var papildus pieprasīt no pretendenta papildus informāciju.

9. Pretendentu un piegādātāju tiesības un pienākumi
9.1. Pretendenti, iesniedzot piedāvājumus, vienlaikus apņemas ievērot visas nolikuma prasības.
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9.2. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu
informāciju.
9.3. Visas pārējās pretendentu un piegādātāju tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā
nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi normatīvie akti.
10. Citi noteikumi
10.1. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams
pietiekošs finansējums.
10.2. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Šajā nolikumā ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir uzskatāmi par neatņemamu iepirkuma
nolikuma sastāvdaļu:
1) 1. pielikums. Pieteikums iepirkumam;
2) 2. pielikums. Tehniskā specifikācija;
3) 3. pielikums. Finanšu piedāvājums.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Raitis Mūrnieks
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1. pielikums
„VAS “Latvijas Jūras administrācija”
automašīnu KASKO apdrošināšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07 MIE
PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Ar šo mēs apliecinām, ka:
–

Uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektās daļas 1.un 2.punktā norādītie
izslēgšanas apstākļi,

–

piekrītam piedalīties iepirkumā, ievērojot nolikumā izvirzītās prasības,

–

garantējam iepirkuma nolikuma prasību precīzu izpildi,

–

iepirkuma nolikuma prasības mums ir skaidras un saprotamas, iebildumu un pretenziju nav,

–

piedāvājumā un pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Pretendents: ____________________________________________________________
Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________
Juridiskā un biroja adrese__________________________________________________
Kontaktpersona
e-pasts

, tālrunis___________________________
, telefakss______________________________________

Bankas rekvizīti_________________________________________________________

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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2. pielikums
„VAS “Latvijas Jūras administrācija”
automašīnu KASKO apdrošināšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07 MIE

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.
k.

Marka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VW
Hyundai
Hyundai
VW
Škoda
Škoda
Toyota
Toyota
Toyota
Nissan
Nissan
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Nissan
RESPO
RESPO
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
DODGE
Subaru

Modelis

Izlaiduma
gads

Transporter
I40
I40
Multivan
Octavia
Octavia
Corolla
Corolla
Avensis
Navara
Qashqai+2
I40
I40
I40
Leaf
2700V802T230
1600V642
I30
I30
I40
Qashqai
I30
RAM 1500
Outback

2003
2011
2011
2007
2007
2008
2009
2009
2010
2008
2010
2013
2013
2013
2014
2014
2010
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016

Valsts
Reģ. Nr.
ES1851
HU8669
HU8670
JA32
GT9964
HF3966
HH9770
HH9774
FM3666
HL4938
HM7887
JF3934
JF3953
JF3954
EX1240
S5417
P3083
KF795
KF798
KF804
KF805
KF802
JO9899

Reģ.apliecības Nr.
AD0337463
AF0590883
AF0590881
AE0427831
AE0500078
AE0826947
AE0986335
AE0986342
AF0236248
AF0169672
AF0249399
AF0964243
AF0964246
AF0964247
AF1848543
AF1304261
AF0299163
AF1822108
AF1822115
AF1822122
AF1822128
AF1822117
AF2019482

Apdrošinājuma
summa, EUR
2,900.00
11,500.00
11,500.00
10,900.00
5,000.00
5,800.00
6,500.00
6,500.00
10,800.00
10,800.00
12,300.00
12,300.00
12,300.00
12,300.00
30,000.00
2,200.00
1,100.00
15,300.00
15,300.00
17,600.00
19,400.00
16,000.00
50,000.00
44,596.00

Amatpersonas (pretendenta Pilnvarota persona):__________________________________________
/vārds, uzvārds/
/amats/
/paraksts/
2016.gada ___._____________

3. pielikums
„VAS “Latvijas Jūras administrācija”
automašīnu KASKO apdrošināšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07 MIE

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.
p.k.

1.

Pakalpojuma veids

Cena, EUR

VAS “Latvijas Jūras administrācija” vieglo automašīnu
KASKO apdrošināšana (bez PVN)
PVN 21%
Cena kopā ar PVN 21%

/vārds, uzvārds/
2016.gada ______. ____________
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/amats/

/paraksts/

