
SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 
Vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601, 

tel.+371 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv  

 

APSTIPRINU 

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”  

valdes loceklis 

 

_______________________14.07.2022. 

 A.Mežals 

Rēzeknē, 2022.gada 14.jūlijā 

Cenu aptauja  

par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu 
NOLIKUMS (ID Nr. RS 2022/05/CA) 

dalībai cenu aptaujā  

  

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par nekustamā un kustamā īpašuma 

apdrošināšanu. 

  

1.Pasūtītājs un tā kontaktpersona: 

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, 

reģ.Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601. 

Pasūtītāja kontaktpersona – Sandra Rode, tālr.: 26464511, e-pasts: 

info@rezeknessiltumtikli.lv . 

Pasūtītājs apmaksu veiks no sava budžeta.  
 

2.Cenu aptaujas priekšmets: 

2.1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma 

(turpmāk – Īpašums) apdrošināšana Latvijas teritorijā saskaņā ar cenu aptaujas prasībām. 

2.2. Cenu aptaujas procedūra paredzēta divām Īpašuma objektu grupām: 1.grupa – 

Ēkas, būves, palīgēkas un pārējais nekustamais īpašums; 2.grupa – Tehnoloģiskās iekārtas 

un cits kustamais īpašums saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto apdrošināmo objektu un 

objektu grupu sarakstu, kura piekļuves atslēga tiks izsūtīts atsevišķi cenu aptaujas 

pretendentiem uz e-pastu, pamatojoties uz pretendenta rakstisku pieprasījumu.  

Atruna – Tiek izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuru apdrošinājuma 

piedāvājumā ir ietverts apdrošināšanas piedāvājums abām objektu grupām ar norādītajiem 

nosacījumiem, pieteiktie piedāvājumi tikai par vienu objektu grupu netiks izskatīti. 

Uzņēmuma dīkstāves apdrošināšanu (uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana), kur 

būtu apdrošināta uzņēmuma bruto peļņa (3.pielikuma tabulas 4.punkts) Pasūtītājs vērtēs kā 

atsevišķu sadaļu, neiekļaujot to Cenu aptaujas nolikuma vērtēšanā, bet izmantojot papildus 

šo apdrošināšanas veidu, ja Pasūtītājam tas būs ekonomiski izdevīgs. 

 

2.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu piedāvājumu par visu cenu aptaujas 

apjomu. 

 

3. Līguma izpildes termiņš: 

3.1. polišu noslēgšana 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža apdrošināšanas 

periodam no 19.08.2022.-18.08.2023.; 

3.2. saistību izpilde saskaņā ar noslēgtajām polisēm līdz saistību izpildes beigām; 
3.3. prēmijas samaksa par polisēm tiks veikta saskaņā ar polišu samaksas nosacījumiem 

un rēķiniem. 
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4. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta  

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2022.gada 8.augusta plkst. 11.00, nosūtot uz e-

pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (elektroniski parakstītus dokumentus), vai iesniedzot 

personīgi SIA “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzeknē. 
 

 

5. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā 

5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

5.2. Pretendentam ir spēkā esošas apdrošināšanas licences apdrošināšanas veidiem, 

par kuriem Pretendents piedalās cenu aptaujā, proti, iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas vai līdzvērtīgas uzraugošās institūcijas Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā tas 

reģistrēts, izsniegto speciālo atļauju (licences), kas apliecina Pretendenta tiesības nekustamā 

un kustamā īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā. 

5.3. Pretendentam ir pieredze uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanā.  

Apliecinājums: Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts, kas apliecina atbilstību 

5.3. punkta prasībām. 
 

6. Iesniedzamie dokumenti: 

6.1. Pretendenta Pieteikums (2.pielikums) dalībai cenu aptaujā. 

6.2. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums un kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti. 

6.3. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu, atbilstoši cenu aptaujai 

pievienotajam 3.pielikumam, kur:  

6.3.1. cenas (prēmijas) norāda euro (EUR), 

6.3.2. cenā (prēmijā) iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. 

 6.4. Pretendents iesniedz pieredzes apliecinājuma sarakstu, kas atbilsts 5.3.punkta 

prasībām. 

6.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kurā iekļauti konkrētie piedāvātie 

nosacījumi, riski, programmu apraksti, vispārīgie un speciālie apdrošināšanas noteikumi, 

izmaksu tabulas un izsniedzamo polišu paraugi. 
 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš  

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām. 
 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, izvērtējot 

apdrošināšanas prēmijas, apdrošinājuma summas, apdrošināšanas riskus un pārējos 

nosacījumus.  
 

9. Pakalpojuma līguma noslēgšana  

  Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un 

Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma 

nosacījumiem, noslēgs pakalpojuma līgumu. 
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1.pielikums 
Cenu aptaujai  

„SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana” 

 

Apdrošināmo objektu un objektu grupu saraksts 

 

Apdrošināmo objektu un objektu grupu saraksts ir pievienots cenu aptaujai šifrētā 

veidā. Šifra atslēga tiem cenu aptaujas pretendentiem, kuri vēlēsies sagatavot apdrošināšanas 

piedāvājumu, tiks izsūtīta atsevišķi uz e-pastu, pamatojoties uz pretendenta rakstisku 

pieprasījumu, kura forma ir pievienota cenu aptaujai kā 4.pielikums. 

 

Atruna – Tiek izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuru apdrošinājuma 

piedāvājumā ir ietverts apdrošināšanas piedāvājums abām objektu grupām ar norādītajiem 

nosacījumiem, pieteiktie piedāvājumi tikai par vienu objektu grupu netiks izskatīti.  

 

Cenu aptaujas nosacījumi: 

1) Tiek apdrošināts uzņēmuma īpašums (ēku un mantas apdrošināšana) saskaņā 

ar iesniegto sarakstu.  

Apdrošināšanas riski: Uguns, dabas stihiskie posti, šķidruma un tvaika noplūde, 3.personu 

ļaunprātīga rīcība, stiklojuma bojājumi, sadursme. 

Pašrisks: ne lielāks par 1000 Eur. 

Pēdējo piecu gadu laikā apdrošināšanas gadījumu nebija. 

Visas SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājas teritorijas ir nožogotas, tiek veikta objektu 

videonovērošana, noslēgti apsardzes līgumi, uz vietas ir katlu mājas operatori. 

 

2) Pasūtītājs vēlas redzēt pretendenta piedāvājumu attiecībā uz uzņēmuma 

dīkstāves apdrošināšanu (uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana), kur būtu 

apdrošināta uzņēmuma bruto peļņa (3.pielikuma tabulas 4.punkts), kuru Pasūtītājs vērtēs kā 

atsevišķu sadaļu, neiekļaujot to Cenu aptaujas nolikuma vērtēšanā, bet izmantojot papildus 

šo apdrošināšanas veidu, ja Pasūtītājam tas būs ekonomiski izdevīgs.  

 

Pašrisks: 1.objektu grupai (ēkām un mantai) – 3 dienas 

               2.objektu grupai (koģenerācijas stacijai salūšanas gadījumā) –10 dienas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 
Cenu aptaujai  

„SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana” 

  

PIETEIKUMS 

dalībai cenu aptaujā „SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nekustamā un kustamā īpašuma 

apdrošināšana” 

 

Pretendents:  

Nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Reģistrācijas gads:  

Juridiskā adrese:  

Biroja adrese (ja cita):  

Telefona numurs:   

E-pasts:  

 

Kontaktpersona :  

Telefona numurs:   

E-pasts:  

 

Finanšu rekvizīti 

         Bankas nosaukums:  

         Bankas kods:  

         Konta numurs:  

 

Apliecinām, ka:  

1) piekrītam cenu aptaujas noteikumiem un garantējam cenu aptaujas prasību izpildi;  

2) mums ir spēkā esoša atļauja (licence) sniegt cenu aptaujā norādītos apdrošināšanas 

pakalpojumus Latvijas teritorijā; 

3) mums ir/nav klientu apkalpošanas centrs (filiāle), kas atrodas Rēzeknes pilsētas 

teritorijā; 

4) piekrītam slēgt pakalpojumu līgumu un izsniegt polises atbilstoši līguma 

nosacījumiem, ja Pasūtītājs izvēlēsies mūsu piedāvājumu; 
5) atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz cenu aptaujā noteiktajam piedāvājuma 

derīguma termiņam, bet gadījumā, ja tiekam atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma 

noslēgšanai. 

 

Pieteikumam pievienots piedāvājums uz __ lapām. 

 

Paraksts:    __________________________________ 

Vārds, uzvārds:   __________________________________ 

Paraksttiesīgās personas amats:__________________________________ 

Datums: 2022.gada ______________________ 
 

 

 

 

 

 

  



3.pielikums 
Cenu aptaujai  

„SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana” 

 

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

Pretendents,_____________________________, reģistrācijas Nr.________________, 
 

piedāvā sniegt nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar 

cenu aptaujā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu (bez PVN): 

 

 

Nr.p.k Apdrošināmo objektu grupa Apdrošināšanas 

prēmiju kopsumma 

vienam gada, EUR1 

Apdrošinājuma 

summa, EUR 

1 2 3 4 

1. 1-grupa - Ēkas, būves, palīgēkas 

un pārējais nekustamais īpašums 

  

2. 2.grupa –  Tehnoloģiskās iekārtas 

un cits kustamais īpašums 

  

3. Līgumcena – apdrošināšanas 

prēmiju kopsumma 1.grupas un 

2.grupas apdrošināmiem 

objektiem vienam gadam (1.+2.) 

  

4.  Uzņēmuma dīkstāves 

apdrošināšana(uzņēmējdarbības 

pārtraukuma apdrošināšana), kur 

būtu apdrošināta uzņēmuma 

bruto peļņa.  

  

1 – Līgumcena – apdrošināšanas prēmiju kopsumma veidojas, nosakot prēmiju katram 

konkrētam 1. un 2. grupas objektam/objektu grupai, saskaņā ar apdrošināmo objektu 

sarakstu (1.pielikums). 

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi. 

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina cenu aptaujas 

izpildi. 

 

___________________________________    _______________ ___________________ 

(Pretendenta paraksttiesīgās personas ieņemamais amats)         (paraksts)               (vārds, uzvārds) 

____________________________  

         (dokumenta aizpildīšanas datums)  



4.pielikums 
Cenu aptaujai  

„SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana” 
 

 

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdei 

info@rezeknessiltumtikli.lv 

 

Sabiedrības nosaukums_______________________ 

Reģistrācijas numurs_________________________ 

juridiskā adrese:____________________________ 

e-pasta adrese:_____________________________ 

 

PRETENDENTA IESNIEGUMS 

par apdrošināmo objektu un objektu grupu saraksta izsūtīšanu 

 

 

Saskaņā ar SIA “Rēzeknes siltumtīkli” cenu aptaujas par nekustamā un kustamā 

īpašuma apdrošināšanu nosacījumiem, lai sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu, lūdzam 

izsniegt šifra atslēgu, lai atvērt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” mājas lapā cenu aptaujai 

pievienoto apdrošināmo objektu un objektu grupu sarakstu.  

 

 

 

Apliecinām, ka pretendentam ir zināms, ka apdrošināmo objektu un objektu grupu 

sarakstā ietvertā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, tā var tikt izmantota 

tikai apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai un netiks nodota trešajām personām. 

 

 

 

 

 

Datums       

 

___________________________________pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums 
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