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Par iepirkuma procedūru  

„Par eļļu un smērvielu piegādi”  

(ID Nr. RS/2019/32)  

 

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: 

Lūdzu precizēt nepieciešamību JASO SG+ specifikācijas atbilstībai, kas norādīta tehniskās 

specifikācijas 2. daļas 4. punktā. Automašīnu dzinēju tirgū nav neviena dzinēja, kuram ir 

pieprasīta šāda specifikācija.  

 

Atbilde: 

Tehniskās specifikācijas 2.daļā ir norādīti esošie lietojamie produkti ar savām fizikālajām un 

tehniskajām īpašībām.  

Atbildot uz jautājumu par JASO SG+ specifikācijas nepieciešamību, norādām, ka šī standarta 

prasības izpildās pie kāda no sekojošiem eļļu kvalitātes specifikācijas nosacījumiem.   

 

 API SG, SH, SJ, SL, SM 

 ILSAC GF-1, GF-2, GF-3 

 ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2, C3. 

 

Līdz ar to, ja piedāvātais produkts atbilst kādai no minētajām specifikācijām, atbilstība JASO 

SG+ nav papildus jāpierāda. 

 

 

Jautājums: 

Lūdzu izmainīt tehniskās specifikācijas 2.daļas 5. un 6.punktā norādīto prasību pēc produktu 

krāsas – sarkana. Daudzi no tirgū pieejamajiem produktiem, kuriem ir prasītās atestācijas, 

nav iekrāsoti, un oriģinālie ZF šķidrumi, piemēram, ir zaļā krāsā. Krāsa neietekmē produkta 

īpašības.  

 

Atbilde: 

Atbildot uz jautājumu par Tehniskās specifikācijas 2. daļas 5. un 6. punktos norādīto tehnisko 

šķidrumu krāsu, norādām, ka tā ir pašreiz lietojamā produkta krāsa. Ja tiek piedāvāts analogs 

produkts, būtiskākā ir agregātu/mezglu ražotāju oficiālās atestācijas atbilstība.  

 

 

https://www.oilspecifications.org/api_eolcs.php
https://www.oilspecifications.org/ilsac.php
https://www.oilspecifications.org/acea.php
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Kā arī papildus vēršam uzmanību uz Tehniskajā specifikācijā norādīto - Ņemot vērā 

ekspluatācijas materiālu pielietošanas specifiku, proti, transportlīdzekļu ekspluatācijas laikā 

liela daļa no ekspluatācijas materiāliem tiek izmantota, lai papildinātu sistēmu nevis veiktu 

pilnu ekspluatācijas materiāla nomaiņu, gadījumā, ja piegādātājs piedāvā lietojamā produkta 

analogu, piegādātājam ir jāgarantē ne tikai konkrētā produkta fizikālo īpašību atbilstība 

lietojamajam produktam, bet arī to ķīmiskā saderība, ko rakstiski apliecina produkta ražotājs. 

Piedāvātiem produktu analogiem nedrīkst būt zemāki kvalitātes un tehnisko parametru 

rādītāji.  

Līdz ar to gadījumā, ja piedāvātais analogais produkts atbilst atestācijas prasībām un ir 

minētais lietojamā produkta ražotāja apliecinājums par fizikālo īpašību atbilstību un ķīmisko 

saderību ar analogo produktu, pretendents var piedāvāt produktu atšķirīgā krāsā. 
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