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Rīgā 

25.10.2017. Nr. 001.4.2-08/2017/2769 

Visiem iepirkuma LB/2017/90 

ieinteresētajiem piegādātājiem 

 
  

 

 

Par papildu informāciju 

Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir saņēmusi iepirkuma "Par 

Latvijas Bankas transportlīdzekļu un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka obligāto 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" (iepirkums LB/2017/90; tālāk tekstā – iepirkums) 

ieinteresēto piegādātāju informācijas pieprasījumus. Atbildot uz ieinteresēto piegādātāju 

informācijas pieprasījumiem, Komisija sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem. 

 

1. jautājums: 

Lūdzu, atsūtiet papildus informāciju par iepirkuma priekšmetu – izmaksāto atlīdzību 

statistiku par 2015.–2017. gadu! 

   
Atbilde: 

Gads KASKO 

apdrošināto 

t/l skaits  

Bojājumu 

pašrisks (no 

apdrošinājuma 

summas) 

Negadī-

jumu 

skaits  

Izmaksātā 

summa, 

ieskaitot 

remonta 

izmaksas, 

EUR 

Zādzība - 

skaits un 

summa  

Bojāeja - 

skaits un 

summa, EUR 

Regress – 

skaits un 

summa, 

EUR 

2017 24 1% 1 251.80 0 1 gadījums; 

20,999.50 

1 

gadījums; 

328.29 

2016 24 1% 3 1,071.84 0 0 0 

2015 24 1% 2 1,312.42 0 0 1 

gadījums; 

409.03 

 

2. jautājums: 

Vai atlīdzības tika izmaksātas ar vai bez PVN? 

 

Atbilde: 

Atlīdzību summā tika iekļauts PVN. 

 

3. jautājums: 

Kāds ir plānotais/vidējais nobraukums gada laikā?  
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Atbilde: 

Transportlīdzekļu plānotais/vidējais nobraukums gada laikā ir aptuveni 20 000 km. 

 

4. jautājums: 

Katram transportlīdzeklim ir viens lietotājs vai to var izmantot vairāki darbinieki?  

 

Atbilde: 

Transportlīdzekļus var izmantot vairāki darbinieki. 

 

5. jautājums: 

Vai transportlīdzekļus izmanto arī ārpus darba laika?  

 

Atbilde: 

Transportlīdzekļi tiek izmantoti Latvijas Bankas funkciju nodrošināšanai atbilstoši 

nepieciešamībai 24h diennaktī, t.sk. brīvdienās. 

 

6. jautājums: 

Vai darbinieki paši maksā paša risku? 

 

Atbilde: 

Paša risku maksā Latvijas Banka, darbinieki atlīdzina Latvijas Bankai viņu vainas dēļ 

nodarītos zaudējumus. 

 

7. jautājums: 

Vai transportlīdzekļi ir aprīkoti ar GPS sistēmām? 

 

Atbilde: 

Ar GPS sistēmām ir aprīkoti operatīvie transportlīdzekļi un operatīvie bruņotie un 

speciāli iekārtotie transportlīdzekļi. 

 

Ar patiesu cieņu, 

Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja   I. Krastiņa 

E. Cišs 

Tālr. 67022550; e-pasta adrese: Einārs.Cišs@bank.lv 
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