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L Ī G U M S Nr. SRM-18-229-lī
Rīgā,

Par īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu
2018.gada 7.maijā

SIA “Rīgas meži”, turpmāk tekstā – Apdrošinājuma ņēmējs, tās valdes priekšsēdētāja
Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv,
no vienas puses, un
Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, tālāk tekstā kā Apdrošinātājs,
tās Latvijas filiāles vadītājas Ināras Meijas personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu, no otras
puses,
abi kopā turpmāk tekstā kā Līdzēji vai katrs atsevišķi arī Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma
„Īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu iepirkums”, identif.Nr.SIA-RM-2018/20, rezultātiem, noslēdz
šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.

Līguma priekšmets
Apdrošinātājs uzņemas saistības, iestājoties īpašuma apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt
Apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Līguma, Tehniskās specifikācijas
un Iepirkuma nolikuma noteikumiem, savukārt Apdrošinājuma ņēmējs apņemas samaksāt
apdrošināšanas prēmiju (līgumcenu) Līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā.
Apdrošinātājs apņemas veikt Līguma 1.pielikumā – Tehniskā specifikācija uzskaitīto īpašuma
objektu apdrošināšanu.
Apdrošināšanas līguma (polises) un apdrošināšanas noteikumi nedrīkst būt pretrunā Iepirkuma
dokumentācijas, Tehniskās specifikācijas un Līguma noteikumiem. Ja tiek konstatētas
pretrunas par prioritāriem ir jāuzskata Iepirkuma dokumentācijas, Tehniskās specifikācijas un
Līguma noteikumi.
Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei atbilstoši
Līgumā paredzētajiem nosacījumiem.
Apdrošinātājs nodrošina apdrošināšanas aizsardzību īpašuma objektiem Iepirkuma
piedāvājumā norādītajā apmērā un kārtībā, saskaņojot aktuālo apdrošināmo objektu sarakstu
ar Apdrošinājuma ņēmēja kontaktpersonu.

3.
Līdzēju tiesības un pienākumi
3.1.
Apdrošinājuma ņēmējs apņemas:
3.1.1. iesniegt Apdrošinātājam iespējami īsā laikā visus nepieciešamos dokumentus apdrošināšanas
polišu noformēšanai;
3.1.2. ievērot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma un apdrošināšanas līgumu
nosacījumus un noteikumus;
3.1.3. samaksāt Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.2.
Apdrošinātājs apņemas:
3.2.1. veikt Līguma 1.pielikumā norādīto īpašumu apdrošināšanu saskaņā ar Apdrošinājuma ņēmēja
nosacījumiem Līguma 1.pielikumā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot papildu vienību
apdrošināšanu;
3.2.2. izsniegt apdrošināšanas polises ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc visas nepieciešamās
informācijas un dokumentu saņemšanas no Apdrošinājuma ņēmēja.
3.3.
Līguma izpildes gaitā Līdzējus pārstāvēs sekojošas personas:
3.3.1. Apdrošinājuma ņēmēju pārstāvēs:
3.3.1.1. Apdrošināšanas brokeris ir licencēta apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA „R&D
apdrošināšanas brokers” brokeris Nora Freimane, mob.tālr. +371 27885537, e-pasts:
nora.freimane@rdbrokers.lv ;
3.3.1.2. SIA „Rīgas meži” Administrācijas daļas Saimniecības nodaļas vadītājs Māris Aleksandrovičs,
mob.tālr. +371 29215534; fakss: +371 67037207, e-pasts: maris.aleksandrovics@riga.lv ;
3.3.2. Apdrošinātāju pārstāvēs: Ieva Sondore Zjuzina tālr. +371 67106335, fakss: +371 -, e-pasts:
Ieva.Sondore-Zjuzina@gjensidige.lv .
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3.4.

Ja Līguma izpildes gaitā rodas apstākļi, kuri var aizkavēt uzdevuma savlaicīgu izpildi vai arī
uzdevuma izpilde pēkšņi aizkavējas, Apdrošinātāja pārstāvis informē Apdrošinājuma ņēmēja
pārstāvi, norādot radušos apstākļus vai aizkavēšanās iemeslus, to ietekmi uz Līguma izpildes
gaitu un par veiktajiem vai ieplānotajiem pasākumiem radušos apstākļu novēršanai.

Līguma summa un norēķinu kārtība
Kopējo Līguma summu veido Līguma izpildes gaitā noslēgto apdrošināšanas līgumu (polišu)
kopējā vērtība euro, bet Līguma izpildes gaitā kopsummā nepārsniedzot Līguma noslēgšanas
dienā 4.2.punktā noteikto kopējo cenu vairāk kā par 10% un ievērojot Pasūtītāja budžetā
plānotās izmaksas attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai.
4.2.
Līguma noslēgšanas dienā kopējā apdrošināšanas līgumu (polišu) cena ir 7718.09 EUR
(septiņi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro, 09 centi), atbilstoši Apdrošinātāja
iesniegtajam finanšu piedāvājumam, kas pievienots Līgumam kā 2.pielikums. Apdrošinātāja
piedāvājumā norādītā un Iepirkumā apstiprinātās vienības cenas sarakstā iekļautiem objektiem
Līguma izpildes laikā nav palielināma, bet var tikt samazināta proporcionāli apdrošināšanas
līguma (polises) termiņam1.
4.3.
Apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumi nedrīkst būt pretrunā Iepirkuma
dokumentācijas un Līguma noteikumiem. Ja tiek konstatētas pretrunas starp noteikumiem, par
prioritāriem ir jāuzskata Iepirkuma dokumentācijas un Līguma noteikumi.
4.4.
Apdrošināšanas prēmijas samaksu veic atbilstoši iesniegtajam rēķinam, ja Apdrošinājuma
ņēmējs un Apdrošinātājs nav vienojušies par citu maksājumu skaitu. Apdrošinājuma ņēmējs
un Apdrošinātājs var vienoties par citu maksājumu skaitu, ja tādējādi nepalielinās līgumcena
(apdrošināšanas prēmija).
4.5.
Apdrošināšanas prēmijas precīzi maksājumu termiņi ir noteikti apdrošināšanas polisē, bet tie
nevar būt īsāki par 15 dienām.
4.6.
Apdrošinājuma ņēmēja intereses līguma izpildē pārstāv Līguma 3.3.1.1.punktā norādītā
persona, saņemot kopējo starpnieka atlīdzību saskaņā ar Apdrošinātāju noslēgto vienošanos no
Līgumā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma.
4.6.1. Apdrošinātājs samaksā Apdrošinātāja ņēmēja apdrošināšanas brokerim - Līguma 3.3.1.1.
punktā norādītajai personai - atlīdzību par visu pasūtītāja apdrošināšanas līgumu (polišu)
apkalpošanu un pārraudzību Līguma darbības laikā. Apdrošināšanas brokera atlīdzība
izmaksājama Līguma darbības laikā vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī noslēgtiem un
apmaksātiem līgumiem. Par citiem ar atlīdzības samaksu saistītiem jautājumiem Apdrošinātājs
ar Līguma 3.3.1.1.punktā norādīto personu vienojas atsevišķi.
4.
4.1.

Konfidencialitātes un datu aizsardzības noteikumi
Līdzēji apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otra Līdzēja Līguma
darbības laikā. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida
informācija, kura saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums, jebkura
rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija.
5.1.1. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz Līguma tekstu, kas Publisko
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir publiski pieejama informācija. Savukārt, attiecībā uz tā
pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūto informāciju, Līdzēji vienojas, ka tā ir
konfidenciāla un Līdzēji to neizpauž trešajām personām.
5.1.2. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas
tiesības un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciāls informācijas nodošanas brīdi publiski
zināma.
5.2.
Līdzēji apliecina, ka otra Līdzēja iesniegtos personas datus, ja tādi nepieciešami Līguma
izpildes nodrošināšanai, drīkst apstrādāt tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.3.
Apdrošinātājs apņemas sadarboties ar Apdrošinājuma ņēmēju gadījumā, ja informāciju par
personas datu apstrādi tam ir pieprasījušas uzraudzības iestādes vai datu subjekts.
5.
5.1.

1

Attiecināms uz polisēm, kas tiek pievienotas līgumam izpildes laikā (Tehniskās specifikācijas 3.punkts)
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5.4.

5.5.

5.6.

Apdrošinātājs iekļauj līgumā vai citā saistošā dokumentā ar tā nodarbinātajām personām
saņemtās
informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu,
nosakot nodarbināto pienākumu bez atsevišķas Apdrošinātāja atļaujas neapstrādāt, neizmantot
un neizpaust apstrādājamo informāciju un personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes
prasību ievērošanas uzraudzību.
Nekavējoties pēc jebkura personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas attiecībā uz
Apdrošināšanas ņēmēja nodoto personas datu apstrādi, informēt par to Apdrošinājuma ņēmēja
Līgumā norādīto kontaktpersonu.
Apdrošinātājs ievēro spēkā esošās prasības personas datu nodošanai uz trešajām valstīm.

6.
6.1.

Papildus noteikumi
Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzējiem.
Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
6.2.
Jautājumi, kuri nav atrunāti Līgumā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
6.3.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā.
6.4.
Līguma izpildē jāievēro attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti. Likums, kuru Līdzēji
piemēros no apdrošināšanas līguma (polises) izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai: likums
Par apdrošināšanas līgumu.
6.5.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot
Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.
6.6.
Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas
nekavējoties jāpaziņo otram Līdzējam.
6.7.
Līdzēju paraksti apliecina, ka tās ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.
6.8.
Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens ir Apdrošinājuma
ņēmējam, bet viens eksemplārs Apdrošinātājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
6.9.
Līguma pielikumi un to prioritārā secība, sākot no svarīgākā:
6.9.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
6.9.2. 2.pielikums - Pretendenta piedāvājuma kopija (tikai Pasūtītāja eksemplāram).
6.9.3. 3.pielikums - 08.01.2014. pilnvaras Nr.SRM-14-6-pv kopija.
7. Pušu rekvizīti un paraksti
APDROŠINĀŠANAS ŅĒMĒJS
SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d,
Rīga, LV - 1029
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: Luminor Bank, AS
Konts: LV06RIKO0002013116269

____________________/A.Tauriņš/
Valdes priekšsēdētājs

APDROŠINĀTĀJS
Akcine draudimo bendrove "Gjensidige"
Latvijas filiāle
Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 39,
LV-1010
Reģistrācijas Nr. 40103595216
Banka: Luminor Bank, AS
Konts: LV02RIKO0002930013594

____________________/I.Meija/
Filiāles vadītāja

