CENU APTAUJA
ERGO Insurance SE Latvijas filiāles
Tiesā izskatāmo prasību uzturēšanai
Rīgā, 2021. gada 09. decembrī.
Aptaujas mērķis:
Noskaidrot piedāvājumu klāstu un pakalpojuma izmaksas ERGO Insurance SE Latvijas filiāles
tiesā izskatāmo prasību uzturēšanai - subrogācijas un regresa kārtībā prasību sagatavošanai,
iesniegšanai un pārstāvībai tiesā.
Pasūtītājs:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, epasts: info@ergo.lv; (turpmāk tekstā – ERGO vai Pasūtītājs).
Cenu aptaujas apraksts:
Piedāvātais pakalpojums izklāsts: zaudējumu piedziņas pakalpojumi, debitoru parādu
atgūšana, kreditoru prasījumu un prasību par parādu vai zaudējumu piedziņu maza apmēra
prasības uzturēšana tiesvedības kārtībā Latvijas Republikā.
Iesniedzamie dokumenti:
Pretendentam ir tiesības sniegt tiesvedības kārtībā pakalpojumus; pretendents nav pasludināts
par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju
vai bankrotu;
Atlases kritēriji :
Zaudējumu piedziņas pakalpojumu cenas, pakalpojumu kvalitāte, informācija par pretendenta
pieredzi parādu un zaudējumu tiesvedības piedziņas lietās.
Informācijas piegāde:
Papildus jautājumi, sūtot e-pastu uz adresi: info@ergo.lv, pieprasījumā norādot pretendenta –
personas nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, kontaktinformāciju.
Cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigas:
Cenu piedāvājums jāiesniedz līdz 2021. gada 23. decembrim plkst.16:00 elektroniska
dokumenta formā uz e-pastu: info@ergo.lv, ar norādi: „Cenu aptauja tiesā izskatāmo prasību
uzturēšanai”.
Piedāvājumu noformēšana:
Piedāvājumi noformējami kā Finanšu piedāvājums uz pretendenta veidlapas, norādot vienas
lietas prasības sagatavošanas/iesniegšanas tiesā un iztiesāšanas izmaksas.
Cenu aptaujas piedāvājumu nepieciešamas sagatavot, lai varētu novērtēt tiesvedības procesa
kopējas izmaksas par visu tiesvedības gaitu prasības iesniegšanai, uzturēšanai, pārsūdzībai
atkarībā no prasības summas, kas izteikta %(saskaņā ar zemāk norādīto formulu 1. punktā;
2.punktā; 3. punktā):
1. Prasības summa X līdz 2100.00EUR sastāda 100%; X% (pretendenta piedāvājums
izteikts %, bet ne mazāk kā EUR par vien lietu, neieskaitot PVN);
2. Prasības summa X no 2100.00EUR līdz 10.000.00EUR sastāda 100%; X%
(pretendenta piedāvājums izteikts %, bet ne mazāk kā EUR par vien lietu, neieskaitot
PVN);
3. 3. Prasības summa X no 10.000.00 EUR sastāda 100%; X% (pretendenta
piedāvājums izteikts %, bet ne mazāk kā EUR par vien lietu, neieskaitot PVN);
4. Summa, kas izteikta EUR, neieskaitot PVN par ierašanos un piedalīšanos vienā
tiesas nozīmētā tiesas sēdē (viena darba diena), neatkarīgi no tiesas sēdes ilguma;
5. Summa, kas izteikta EUR neieskaitot PVN par nokļūšanu uz tiesas sēdēm, ārpus
Rīgas par nobrauktiem 100km, ietverot visas transporta izmaksas;
6. Citas izmaksas.
Cenu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.
Cenu piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji (sarindoti pēc būtiskuma):
•
• Finanšu piedāvājums
•
• Pieredze un atsauksmes

Cenu aptaujas mērķis:
Noskaidrot Zaudējumu un parādu piedziņas pakalpojumu cenas, pakalpojumu kvalitāti,
informāciju par pretendentu interesi.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Noteikt aktuālo cenu un izmaksu piedāvājumu zaudējumu
piedziņas pakalpojumiem nākamajam 2022. gadam. Cenu aptaujas izvērtēšanu veic ERGO
atlīdzību juridiskā nodaļa, ņemot vērā Cenu piedāvājuma vērtēšanas kritērijus. Pamatojoties
uz saņemtajiem piedāvājumiem ERGO saglabā iespēju izvēlēties, vai noslēgt līgumu ar kādu
pretendentu. Par rezultātiem tiek nosūtīta e-pasta vēstule pretendentam, kas var tikt izvēlēts
sadarbībai.
Cenu aptaujas noslēgums:
Ar izvēlēto pretendentu var tikt noslēgts līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu
pirmstiesas un prasības kārtībā tiesā izskatāmajām lietām. Ja konkursa rezultātā nav
iespējams noteikt pakalpojuma sniedzēju, kas būtu ekonomiski izdevīgāks nekā šobrīd esošās
pakalpojuma izmaksas, ERGO var slēgt cenu aptauju bez jauna pakalpojuma sniedzēja
noteikšanas. ERGO nesniedz pretendentiem komentārus par Cenu aptaujas izvērtēšanu un
rezultātiem. Iesniegtie Cenu aptaujas piedāvājumi netiek izsniegti atpakaļ pretendentiem.
Kontaktpersona:
Atlīdzību juridiskās nodaļas vadītājs
Edmunds Zommers,
tālr. 67081744, e-pasts: edmunds.zommers@ergo.lv

