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Par iepirkuma procedūras  

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas,  

trauksmes signalizācijas sistēmas 

un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas  

sistēmas tehniskā apkope un remonts” 

(ID Nr.RS/2021/61) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par 

nolikumā ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums: Nolikumā minēts, ka Pretendents, apsekojot Objektus, izvērtē par pacēlāju 

nepieciešamību veicamajiem tehniskās apkopes un/ vai remonta darbiem. Kā pretendents var 

aprēķināt pacēlāju nomas izmaksas iespējamiem remonta darbiem? Vai pacēlāja nomas izmaksas 

pasūtītājs sedz remonta darbiem, ar iepriekšēju saskaņošanu? 

 
Atbilde: Paskaidrojam, ka pacēlāju, ja tas ir nepieciešams iekārtu remonta darbu veikšanai, nodrošina 

Izpildītājs. Izmaksas par pacēlāja nomu Izpildītājs iekļauj Darbu izmaksu tāmē.  

Papildus norādām, ka, lai precīzāk izvērtētu, kuru iekārtu apkopei / remontam varētu būt nepieciešams 

pacēlājs, aicinām izmantot  iepirkuma procedūras nolikuma 12.2.punktā paredzēto iespēju iegūt 

detalizētāku informāciju par objektiem, sazinoties ar pasūtītāja pārstāvi, tajā skaitā apsekojot objektus 

dabā.  

Jautājums: Nolikumā minēts, ka AUATS tehniskās apkopes veicamo darbu apraksts: Pults ārējā 

apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas 

pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un 

zonu sarakstu esamības kontrole. 

Vai uz iepirkuma izsludināšanas brīdi akutālas dežūrpersonāla instrukcijas un akutāli zonu saraksti 

ir pieejami visos apkalpojamos objektos? 

 

Atbilde: Informējam, ka ir pieejamas dežūrpersonāla instrukcijas un zonu saraksti, bet līguma izpildes 

laikā atsevišķos gadījumos var būt jāveic instrukciju vai sarakstu korekcijas, kā arī papildus būs 

nepieciešams izstrādāt grafiskos zonu attēlojumus. 

 

Jautājums: Nolikuma minēts, ka AUATS tehniskās apkopes veicamo darbu apraksts: no katras cilpas 

iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla 

pārraidīšanu līdz pultij. No katras cilpas( zonas) izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas 

ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij. 

Daļai objektu noteiktas apkopes 12 reizes gadā, vai šie darbi ir veicami pie katras apkopes? 

 



 

Atbilde: Paskaidrojam, ka tehniskā apkope ir jāveic atbilstoši normatīvo aktu un standarta prasībām. 

Šie darbi ir jāveic, lai tiktu izpildītas standarta prasības – 1 reizi ceturksnī pārbaudīta visu zonu/ cilpu 

darbība, iedarbinot pa kādai ierīcei tajās, ceturksnī jāpārbauda 25% no visām ierīcēm. Gada laikā 

jāpārbauda visas ierīces. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                               Karīna Meiberga 

 


