IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.______________
par Kocēnu novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanu
Kocēnu novada Kocēnos

2016.gada 31.augustā

Kocēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8,
Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, tās Domes priekšsēdētāja Jāņa
Olmaņa personā, kurš rīkojas uz likuma “Par pašvaldībām’’ un Kocēnu novada domes
nolikuma pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģistrācijas Nr.40103840140, kuru uz AAS
“BTA Baltic Insurance Company” 2016.gada 30.augusta pilnvaras Nr.LVB1_0101/02-022016-245 pamata pārstāv Reinis Bērzkalns, turpmāk tekstā – Apdrošinātājs, no otras
puses, abi kopā turpmāk tekstā –PUSES, pamatojoties uz Latvijas Republikas Publisko
iepirkumu likumā noteiktā kārtībā veikto iepirkuma procedūru „Kocēnu novada
pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana” (identifikācijas Nr.
KND/2016/31)
rezultātiem un Apdrošinātāja
iesniegto piedāvājumu šai iepirkuma
procedūrai, noslēdz šādu līgumu par veselības apdrošināšanu, turpmāk tekstā – Līgums:
1.

Līguma priekšmets un Līguma darbības laiks

1.1. Pasūtītājs apdrošina Kocēnu novada pašvaldības darbinieku un amatpersonu un SIA
“Kocēnu komunālā saimniecība” darbinieku – turpmāk Līguma tekstā Darbinieki,
veselību saistībā ar iespējamo kaitējumu veselībai un/vai medicīniskajiem izdevumiem
(turpmāk tekstā – Veselības apdrošināšana) saskaņā ar Līguma, Apdrošinātāja Līguma
preambulā noteiktajā iepirkuma procedūrā iesniegtā Finanšu piedāvājuma/Tehniskā
piedāvājuma/Tehniskās specifikācijas (Līguma 1.pielikums) nosacījumiem.
1.2. Pasūtītājs sastāda sarakstu Darbinieku veselības apdrošināšanai un pēc Līguma
noslēgšanas 2 darba dienu laikā iesniedz to elektroniskā veidā Apdrošinātājam.
1.3. Apdrošinātājs 5 darba dienu laikā izsniedz Pasūtītājam veselības apdrošināšanas polisi
(turpmāk tekstā – Polise), kura stājas spēkā ar 02.09.2016., Darbinieku individuālās
veselības apdrošināšanas kartes (turpmāk tekstā – Kartes), Apdrošinātāja Veselības
apdrošināšanas noteikumus (turpmāk tekstā – Noteikumi (Līguma 3.pielikums)) un
Programmu aprakstus: „1.pamatprogramma”, „2.pamatprogramma” un
„3.pamatprogramma” (turpmāk tekstā – Programma (Līguma 2.pielikums)).
1.4. Karte un Programmas ir dokumentu kopums, ko izsniedz katram apdrošinātajam
Darbiniekam, kas apliecina, ka Darbinieka labā noslēgts Līgums.
1.5. Līgums stājas spēkā 02.09.2016. un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas
tām no Līguma izrietošās saistības.
1.6. Darbinieka veselības apdrošināšanas polises darbības termiņš ir viens gads, no
02.09.2016. līdz 01.09.2017.
2.

Apdrošināšanas summa un apdrošināšanas prēmija

2.1. Apdrošinājuma summa un apdrošināšanas prēmija (turpmāk – Prēmija) katram
apdrošinātajam Darbiniekam, kurš apdrošināts saskaņā ar Līgumu, ir norādīta Līguma 2.
pielikumā.
2.2. Prēmija apdrošinātajam Darbiniekam, kuram izsniegta Karte ar paplašinātu segumu
(papildus pakalpojumiem), ir atbilstoša Līguma 2.pielikumā norādītajai attiecīgā
apdrošinātā Darbinieka apdrošinājuma summai un apdrošināšanas Prēmijai, kurai
pievienota papildus programmas prēmija.

2.3. Uz Līguma noslēgšanas brīdi apdrošināto pašvaldības darbinieku, atbilstoši Līguma
pielikumam Nr.4 , kopējā Prēmija ir 28395,76 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit pieci eiro un 76 centi).
2.4. Līguma 2.3.punktā noteikto Prēmiju Pasūtītājs samaksā 26958,00 EUR (divdesmit seši
tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi eiro un nulle centi) un SIA “Kocēnu komunālā
saimniecība” 1437,76 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit septiņi eiro un 76 centi)
apmērā. Samaksu veic 15 kalendāro dienu laikā ar pārskaitījumu uz Apdrošinātāja
Līgumā noteikto bankas kontu, saskaņā ar Apdrošinātāja iesniegto rēķinu. Šajā Līguma
punktā noteikto rēķinu Apdrošinātājs iesniedz Pasūtītājam ne ātrāk kā pēc Līguma
1.3.punktā noteikto darbību izpildes pabeigšanas.
3. Apdrošinātāja un Pasūtītāja tiesības un pienākumi
3.1.
Pasūtītājs:
3.1.1. Papildus jebkuram rakstiskam dokumentam, kas attiecas uz Līgumā minētajām
apdrošināmajām (apdrošinātajām) personām, iesniedz Apdrošinātājam arī tā
elektronisko versiju.
3.1.2. Ievēro Līguma un Polises noteikumus.
3.1.3. Informē apdrošināmo Darbinieku sarakstā minētās personas par to, ka viņas tiek
apdrošinātas un viņu apdrošināšanas nosacījumus. Izsniedz katram apdrošinātajam
Darbiniekam Karti, Noteikumus un Programmas (Līguma 1.3.punkts). Izsniedz
Darbiniekiem Līguma 1.3.punktā noteiktos dokumentus, saņem katra Darbinieka
parakstu Darbinieka sarakstā un iesniedz aizpildīto sarakstu Apdrošinātājam.
3.2.
Apdrošinātājs:
3.2.1. Pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma 1.3. punktā noteiktos
dokumentus un Apdrošinātāja līgumorganizāciju sarakstu.
3.2.2. Maksā apdrošināšanas atlīdzību likumā „Par apdrošināšanas līgumu”, Līgumā, Polisē
un Noteikumos minētajos gadījumos, apmērā, kārtībā un termiņā.
3.2.3. Saņemot Apdrošinātāja līgumorganizācijā (Līguma 3.2.1.punkts) medicīniskos
pakalpojumus, kas nav iekļauti Programmā, apdrošinātais Darbinieks par tiem maksā
pats.
3.2.4. Gadījumā, ja saņemti medicīniskie pakalpojumi ne līgumiestādē Programmas ietvaros
un apdrošinātais Darbinieks pats par tiem ir samaksājis, tad Apdrošinātājs atlīdzina
veikto maksājumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc Programmās noteikto
dokumentu saņemšanas.
3.2.5. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai apdrošinātais Darbinieks (vai viņa pārstāvis)
nekavējoties pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, bet ne vēlāk kā 90 kalendāro
dienu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas, iesniedz Apdrošinātājam
Programmās noteiktos dokumentus.
3.2.6. Spēkā esošo līgumorganizāciju sarakstu pastāvīgi aktualizē un uztur Apdrošinātāja
mājas lapā: www.bta.lv.
3.2.7. Apdrošinātāja pārstāvis informē apdrošinātos Darbiniekus par Polises
apdrošināšanas segumu, nosacījumiem un izmantošanas kārtību, ja Pasūtītājs to
pieprasa. Šajā punktā noteiktās darbības apdrošināšanas pārstāvis veic vietā un
laikā, par kuru Pasūtītājs vienojas ar Apdrošinātāju.
3.2.8. Apdrošinātājs apņemas ievērot un pildīt personu datu aizsardzības normatīvo aktu
prasības. Apdrošinātājs apņemas Darbinieku personas datus un personas
identifikācijas (klasifikācijas) kodus izmantot tikai Līgumā minēto pakalpojumu
sniegšanai un saistību izpildei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu,
citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
3.2.9. Apdrošinātājs Līguma darbības laikā bez Pasūtītāja piekrišanas negroza un nemaina
spēkā esošos apdrošināšanas Noteikumus un Programmas.
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4.

Atbildība un strīdi

4.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu
nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara
darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
4.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā
jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos
ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. Pēc nepārvaramās varas
apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī
tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas
vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas
varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko
Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu
izbeigšanos.
4.3. Gadījumā, ja Apdrošinātājs nenodrošina savlaicīgi vai pienācīgā kārtībā Līguma 3.2.2.
un 3.2.4.punktos noteikto saistību izpildi, Apdrošinātājam ir pienākums samaksāt
Darbiniekam, līgumsodu 1% apmērā no attiecīgās apdrošināšanas atlīdzības apmēra
par katru nokavēto dienu.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 20 kalendārās dienas iepriekš par to
rakstiski paziņojot Apdrošinātājam, gadījumos, ja:
4.4.1.Apdrošinātājs par vairāk kā 14 kalendārajām dienām kavē Līguma 1.3. punktā
noteikto dokumentu izsniegšanu.
4.4.2.Tiek pasludināts Apdrošinātāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts
Apdrošinātāja likvidācijas process.
4.4.3. Apdrošinātājs nepilda vai nepienācīgi pilda tam Līgumā noteiktās saistības.
4.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Apdrošinātājs 30 kalendāro
dienu laikā aprēķina atmaksājamo neizmantotās Prēmijas daļu (no Līguma 2.3.punktā
noteiktās Prēmijas) un pārskaita to Pasūtītājam uz Līgumā norādīto Pasūtītāja bankas
kontu. Prēmijas neizmantoto daļu aprēķina proporcionāli atlikušajam Polises darbības
laikam, aprēķinot atmaksājamo neizmantotās Prēmijas daļu Apdrošinātājs neietur
izdevumus par administratīvajām izmaksām, kas attiecināmas uz minēto aprēķinu
veikšanu.
4.6. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 4.4.punktu, tad Pasūtītājs var piemērot
Apdrošinātājam līgumsodu 10% apmērā no summas, kas noteikta Līguma 2.3.punktā.
4.7. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties par Līgumu un tā izpildi Līguma
darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā.
4.8. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami
Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.

Līguma grozījumi un Līguma pārtraukšana

5.1. Līguma darbības laikā nav paredzēts veikt nekādas izmaiņas Noteikumos, Programmās,
Polisēs. Apdrošināto personu sarakstā ir paredzēts veikt izmaiņas un aktualizēt to līdz
katra mēneša 5.datumam par iepriekšējā mēneša izmaiņām.
5.2. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos eksemplāros un stājas spēkā brīdī,
kad tos parakstījušas Puses. Atbilstoši šim Līguma punktam noformēti Līguma grozījumi
kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu ar brīdi, kad tos Parakstījušas Puses.
5.3. Līguma darbība var tikt izbeigta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, un pēc Pušu savstarpējas rakstiskas
vienošanās.
6.
Noslēguma jautājumi
6.1. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz
Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
6.2.
Ja rodas pretrunas starp Noteikumiem un Līgumu, tad noteicošais ir Līgums.
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6.3. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.4. Puses tām Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām
personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
6.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām. Līgumam ir 4 pielikumi uz 23
(divdesmit trīs) lapām. Līgums sagatavots 2 eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Apdrošinātājam.
6.6. Pielikumā: 1. Apdrošinātāja Līguma preambulā noteiktajā iepirkuma procedūrā iesniegtā
Apdrošināšanas Finanšu piedāvājuma/Tehniskais piedāvājums/Tehniskā
specifikācija kopija uz 7 (septiņām) lapām.
2. Programma uz 6 (sešām) lapām.
3. Veselības apdrošināšanas noteikumi/papildu noteikumi uz 10 (desmit)
lapām.
Pasūtītājs
Kocēnu novada dome
Reģ.Nr. 90009114171
Adrese: Alejas 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Kocēnu novads, LV - 4220
Bankas rekvizīti:
AS „SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV25UNLA005001427384

Apdrošinātājs
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Reģ. Nr. 40103840140
Adrese: K.Valdemāra iela 63, Rīga
LV-1010
Bankas rekvizīti:
AS “SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV88UNLA0050000598533

z.v.

z.v.

________________ / J.Olmanis/

_______________/ R.Bērzkalns/
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