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KONKURSA NOLIKUMS 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāles un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles 

autoparka OCTA un KASKO apdrošināšanas iepirkumam Nr.1 
 
Rīgā, 2019. gada 9. augustā. 

 

Konkursa mērķis: 
Izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu ERGO Insurance SE Latvijas filiāles un ERGO Life Insurance SE 
Latvijas filiāles kā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai 
apdrošināšanai (OCTA apdrošināšana) un ERGO transportlīdzekļu brīvprātīgajai apdrošināšanai 
bojājumu, zuduma un zādzības riskiem (KASKO apdrošināšana). 

Pasūtītājs: 
Pasūtītājs 1:  
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, e-pasts: 
info@ergo.lv; 
 
Pasūtītājs 2:  
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle reģ. Nr. 40103336441, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, e-pasts: 
info@ergo.lv. 
(turpmāk tekstā Pasūtītājs 1 un Pasūtītājs 2 kopā – ERGO vai Pasūtītājs). 
 

Iepirkuma objekta apraksts: 
 
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana – 20 vienības saskaņā ar šī nolikuma Pielikumā Nr.1 
pievienoto sarakstu. 
Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība paredz 2 kategorijas: 

1) koplietošanas transportlīdzekļi - galvenā biroja un atsevišķu reģionu struktūrvienību darbiniekiem 
lietošanai pieejamie transportlīdzekļi (daļa no tiem ir aprīkoti ar papildus signalizācijām); šo 
transportlīdzekļu vadītāju vecums virs 25 gadiem ir 97% gadījumu; 

2) konkrētiem darbiniekiem lietošanā nodotie transportlīdzekļi (transportlīdzekļu vadītāju vecums 
virs 25 gadiem ir 100% gadījumu). 

 
Apdrošināšanas atlīdzību statistika par 2 gadu periodu (01.07.2017.-30.06.2019.): 

• Pieteikto negadījumu skaits – 6; 
• Kopējā apdrošināšanas atlīdzību summa – 2855 EUR. 

 
I. Piedāvājumam KASKO apdrošināšanai jāietver informācija: 

1. Polises ietvaros apdrošinātie riski; 
2. Pašrisks – piedāvājums ietver 3 alternatīvas: 

 

Alternatīva Nr.1 
Pašrisks bojājumiem Pašrisks pilnīgai bojāejai Pašrisks zādzībai 

0%* 0% 0% 
*1.gadījumam 
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Alternatīva Nr.2 
Pašrisks bojājumiem Pašrisks pilnīgai bojāejai Pašrisks zādzībai 

100 EUR 0% 0% 
 
Alternatīva Nr.3 

Pašrisks bojājumiem Pašrisks pilnīgai bojāejai Pašrisks zādzībai 
150 EUR 10% 10% 

 
3. Polises darbības teritorija – Eiropa; 
4. Nav ierobežojumu attiecībā uz autovadītāju vecumu; 
5. Polises darbības laiks – 1 gads**. 

 
Gadījumā, ja laika periodā līdz 12.09.2020 Pasūtītāja 1 vai Pasūtītāja 2 autoparkā tiek veiktas 
izmaiņas: 
- Papildinot autoparku – tiek piedāvāts apdrošināt transportlīdzekli uz līdzvērtīgiem 

nosacījumiem, saskaņā ar piedāvājumā fiksēto apdrošināšanas tarifu; 
- Izbeidzot apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, pastāv iespēja neizmantoto daļu no 

iepriekš samaksātās apdrošināšanas prēmijas atbilstoši ERGO norādēm - izmantot cita 
transportlīdzekļa apdrošināšanai vai saņemt ERGO norēķinu kontā, no tās neieturot ar 
līguma noslēgšanu saistītos apdrošinātāja izdevumus. 

 
II. Piedāvājumam OCTA apdrošināšanai jāietver informācija par polises cenu saskaņā ar 

transportlīdzekļu sarakstu, kas pievienots Pielikumā Nr.1. 
 
Prasības pretendentam: 

• pretendentam ir tiesības sniegt sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanas 
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; 

• pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir publiskajos reģistros 
fiksētas paraksta (pārstāvības) tiesības vai tās apliecināmas, iesniedzot pilnvarojumu 
apliecinošus dokumentus. 

 
Informācijas piegāde: 
Pretendenti ar informāciju par konkursu var iepazīties ERGO tīmekļa vietnē www.ergo.lv sadaļā 
„Jaunumi” vai saņemot uzaicinājumu piedalīties konkursā. 
Konkursa nolikumu var lejupielādēt elektroniskā formā ERGO tīmekļa vietnē, savukārt Pielikumu Nr.1, 
(Transportlīdzekļu saraksts, Finanšu piedāvājums) var pieprasīt, sūtot e-pastu uz adresi: 
kristaps.bruks@ergo.lv, pieprasījumā norādot pretendenta - juridiskas personas nosaukumu, adresi, 
kontaktpersonu, kontaktinformāciju. 
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigas: 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 23. augusta plkst.17:00 elektroniska dokumenta formā uz e-
pastu: info@ergo.lv ar norādi: „Konkursam par OCTA un KASKO apdrošināšanas iepirkumu“. 
 
Piedāvājumu noformēšana: 
Piedāvājumi noformējami kā „Finanšu piedāvājums” (1.pielikums) uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, 
papildus pievienojot informāciju par apdrošināšanas noteikumiem, t.sk. piedāvājumā iekļautie riski, to 
ierobežojumi, apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas nosacījumi un cita informācija. Finanšu 
piedāvājumu iesniegt arī excel dokumenta formā. 
Piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.  
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Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji (sarindoti pēc būtiskuma):  

• Zemākā cena  
• Atbilstība nolikumam  
• Papildus apdrošinātie riski  

 
Konkursa izvērtēšana: 
Konkursa izvērtēšanu veic ERGO izveidota iepirkumu komisija, ņemot vērā piedāvājuma vērtēšanas 
kritērijus un tā atbilstību šim Nolikumam.  
Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem, ERGO saglabā iespēju izvēlēties, vai līgumu par OCTA 
un KASKO apdrošināšanu slēgt ar vienu vai dažādām kompānijām, līgumus dalot pa apdrošināšanas 
veidiem.  
Konkursa izvērtēšanu veic 2 nedēļu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa, par rezultātiem 
paziņojot, nosūtot e-pasta vēstuli pretendentiem.  
 
Konkursa noslēgums: 
Ar izvēlēto pretendentu/ pretendentiem tiks noslēgts līgums par OCTA un KASKO apdrošināšanu. 
Ja konkursa rezultātā nav iespējams noteikt pakalpojuma sniedzēju, ERGO var rīkot atkārtotu konkursu 
vai slēgt konkursu bez pakalpojuma sniedzēja noteikšanas. ERGO nesniedz pretendentiem komentārus 
par konkursa izvērtēšanu un rezultātiem.  
Iesniegtie piedāvājumi netiek izsniegti atpakaļ pretendentiem. 

 
Kontaktpersona: 
Biroja administrēšanas grupas saimniecības pārzinis  
Kristaps Bruks,  
tālr. 67081850, mob.tālr. 20206368,  
e-pasts: kristaps.bruks@ergo.lv. 
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