
 
Rīgā 

 

04.11.2021. 
    

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: Vai sākotnējā informācija par ēkām, kurām ir jāviec apkopes ir norādīta korekti? 

Zemāk ir norādītas ēkas, kuras nav minētas apkalpojamo ēku sarakstā:  

Brīvības 189 -   009  

Kleistu 28 -  006 , 003 

Ganību dambis 32, Dambja 2 -   003, 010, 035, 028, 037, 006, 016, 007, 013 

Vestienas 35 -  012 

Brīvības 191 -  011, 016, 021, 038 

Ganību dambris 32/dambja iela 2  - ēka 226, šī ēkā ir norādīta apkalpojamo ēku sarakstā, bet to nevar 

atrast teritorijā. 

 

Atbilde: Paskaidrojam, ka ēka ar lit.nr.009 objektā Brīvības iela 189, Rīga, ēka ar lit.nr.003 objektā Kleistu 

ielā 28, Rīga, ēka ar lit.nr.006 objektā Ganību dambis 32 un Dambja iela 2A, Rīga būs apkalpojamo ēku 

sarakstā, savukārt, ēka ar lit.nr.226 objektā Ganību dambis 32 un Dambja iela 2A, Rīga nav apkalpojamo 

ēku sarakstā. 

Informējam, ka izpildītājam ir jāapkalpo sistēmas, kas uzstādītas iepirkuma procedūras nolikumā 

norādītajos objektos. Iepirkuma procedūras nolikumā norādītie litera numuri tiks precizēti slēdzot līgumu 

ar izpildītāju.  

 

Jautājums: Nolikuma 9.11. punktā paredzēta aizsargājamo telpu (zonu) grafiskā attēlojuma sastādīšana 

un atjaunošana. 

Ņemot vērā ka vairākumā objektos nav pieejamas AUATSS projekti, aizsargājamo telpu (zonu) grafiksie 

attēlojumi, tad zonu grafikos attēlojumus ir iespējams izstrādāt tikai, ja tiek pārbaudītas pilnīgi visas gala 

iekārtas. Vai telpu 100% (zonu) grafiskā attēlojumu sastādīšana un zonu saraksta 100% pārbaude ir 

nepieciešams veikt ātrāk kā viena gada laikā no līguma parakstīšanas dienas? Vai telpu (zonu) grafiskā 

attēlojuma sastādīšana ir nepieciešama adrešu sistēmām un konvencionālām (analogām) sistēmām? 

 

Atbilde: paskaidrojam, ka aizsargājamo telpu (zonu) grafiskos attēlojumus ir nepieciešams izstrādāt un 

zonu sarakstu pārbaudi veikt viena gada laikā (mazākiem objektiem var veikt ātrāk, bet lielākiem  objektiem 

gada laikā). Konvencionālām (analogām) sistēmām ir nepieciešams zonu grafiskais attēlojums, adrešu 

sistēmām ir nepieciešams adrešu grafiskais attēlojums telpās. 
 
 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                               Karīna Meiberga 


