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KONKURSA NOLIKUMS 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāles iepirkumam 
 

Transportlīdzekļu transportēšana, uzglabāšana, realizācija 
 
 

 
Rīgā, 2018.gada 14.septembrī. 

 

Pasūtītājs: 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, tālr. +371 
67081700, e-pasts: info@ergo.lv; 
 
Konkursa mērķis: 

Izvēlēties ERGO vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu sniedzēju. 

Iepirkuma objekta apraksts: 

Pēc apdrošināšanas gadījuma pārņemto transportlīdzekļu transportēšana uz partnera nodrošināto 
uzglabāšanas vietu, transportlīdzekļu uzglabāšana un realizācija, izmantojot izsoles principu, vai 
transportlīdzekļu nodošana utilizācijai. 
 
Prasības pretendentam: 

 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; 

 pretendenta darbības laiks līdzīgu pasūtījumu izpildē ir ne mazāks kā 3 (trīs) gadi; 

 
Informācijas saņemšana 

Pretendenti ar informāciju par konkursu var iepazīties, saņemot uzaicinājumu piedalīties konkursā vai 
Pasūtītāja mājaslapā: www.ergo.lv  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigas: 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 28.septembrim plkst.18:00 nosūtot elektroniska dokumenta 
formā uz e-pastiem: Ivars.Vismanis@ergo.lv un Ilze.Vejina@ergo.lv ar norādi: „Konkursam par 
Transportlīdzekļu transportēšanu, uzglabāšanu, realizāciju”. 
 
Piedāvājumu noformēšana: 

Piedāvājumi noformējami uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, iekļaujot: 

 piedāvāto pakalpojumu apraksts; 

 pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā un partneru kontaktpersona atsauksmēm; 
 atlīdzības apmērs, tā aprēķināšanas principi un samaksas nosacījumi; 

 komersanta amatpersonu un īpašnieku saraksts; 

 informācija par darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 
 
Pretendents pēc saviem ieskatiem var pievienot papildu dokumentus vai informāciju par Pretendentu un 
tā sniegto pakalpojumu apjomu, kvalitāti vai papildu piedāvājumu. 
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Piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. 
 
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam līdz 31.12.2018. 
 

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:  

 Piedāvājuma un Pretendenta atbilstība nolikumam; 
 Zemākā cena; 
 Reputācija; 
 Pieredze pakalpojumu sniegšanā; 
 Pozitīvas atsauksmes; 
 Citi Pretendenta papildu piedāvājumi. 

 
Konkursa izvērtēšana: 
Konkursa izvērtēšanu veic ERGO izveidota iepirkuma komisija, ņemot vērā piedāvājuma vērtēšanas 
kritērijus un tā atbilstību šim Nolikumam.  

Konkursa izvērtēšanu veic 2 mēnešu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa, par rezultātiem 
paziņojot, nosūtot e-pasta vēstuli Pretendentiem. 
 
Konkursa noslēgums: 
Ar izvēlēto Pretendentu tiks noslēgts sadarbības līgums. 
ERGO nesniedz Pretendentiem komentārus par konkursa izvērtēšanu un rezultātiem.  

 
Kontaktpersonas: 

Konkursa piedāvājuma sagatavošanai papildu nepieciešamo informāciju lūdzam jautāt:  
Transportlīdzekļu atlīdzību nodaļas vadītāja Ilze Vējiņa, tel.67081808, e-pasts: Ilze.Vejina@ergo.lv.  
 
 
______________________ 
Ivars Vismanis 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāles 
Atlīdzību regulēšanas departamenta direktors 


