VIENOŠANĀS Nr.4
par 2015.gada 11.decembra apdrošināšanas līguma Nr. DMV-15-251-lī grozījumiem
Rīgā

2017.gada 3.novembrī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un
AAS “BALTA”, reģistrēta ar reģistrācijas Nr. 40003049409, juridiskā adrese Raunas
iela 10/12, Rīga (turpmāk – „Apdrošinātājs”), tās Stratēģisko klientu un brokeru apkalpošanas
pārvaldes vadītājas Ineses Jonānes personā, kura rīkojas uz 2016.gada 1.aprīļa pilnvaras Nr.
50600-08.01/16/26 pamata, no otras puses (turpmāk– Līdzēji), pamatojoties uz iepirkumu
„Mājokļu un vides departamenta īpašuma apdrošināšana” (identifikācijas Nr. RD DMV
2015/50), rezultātiem un 2015.gada 11.decembra apdrošināšanas līguma Nr.DMV-15-251-lī
(turpmāk – Līgums) 6.1.punktu, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 2.2.punktu šādā redakcijā:
„2.2. Apdrošinājuma ņēmēja īpašums tiek apdrošināts 6 098 141.86 EUR (seši miljoni
deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro un 86 centi) apmērā, neņemot vērā
zemapdrošināšanu.”
2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. Kopējā Apdrošināšanas Prēmija gadā nedrīkst pārsniegt 2 939.93 EUR (divi
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro un 93 centi) apmērā visā Līguma spēkā esamības
laikā. Par šajā Līgumā minētajiem Objektiem (Apdrošinājuma ņēmēja īpašumā esošais un iegādei
plānotais īpašums) tiek izsniegta Polise un apdrošināšanas noteikumi, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.”
3. Izteikt Līguma 4.1.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1.1. Apdrošinātājs veic apdrošināšanu gadā 2 939.93 EUR (divi tūkstoši deviņi simti
trīsdesmit deviņi euro un 93 centi) apmērā, neņemot vērā zemapdrošināšanu, saskaņā ar
Apdrošinājuma ņēmēja sniegtajiem datiem, Līguma noteikumiem, Apdrošinātāja iesniegto
iepirkuma piedāvājumu un spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas
reglamentē šīs tiesiskās attiecības, Līguma cenu un izsniedz Apdrošinājuma ņēmējam
apdrošināšanas Polisi.”
4. Izteikt Līguma 4.2.1.punktu šādā redakcijā:
“4.2.1. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas veikt apdrošināšanas Prēmijas maksājumus:
2 939.93 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro un 93 centi) gadā.”
5. Izteikt Līguma 1.pielikumu “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
apdrošinātie objekti” un 3.pielikumu “Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā, kas ir pievienoti šai
vienošanai Nr.4 un Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
6. Vienošanās Nr.4 stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
7. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo
vienošanos Nr.4.
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8. Šī vienošanās Nr.4 ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos)
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
Apdrošinājuma ņēmējs:
Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471
Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215
E-pasts
elektronisko
dokumentu
saņemšanai: dmv@riga.lv
Konta Nr.LV78NDEA0023300005010
Luminor bank AS
Kods: NDEALV2X

Apdrošinātājs:
AAS “BALTA”
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039
Tālrunis: 67035463; fakss: 67082345
Nod. maks. reģ.Nr.:40003049409
E-pasts elektronisko dokumentu
saņemšanai: diana.liepina@balta.lv
Konta Nr.LV60UNLA0050002300708
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Stratēģisko klientu
un brokeru
apkalpošanas pārvaldes vadītāja

Direktors
z.v.

_________________
A.Aļeksejenko

_____________________
I.Jonāne
z.v.

