
 
 

19.08.2021.  

 

Rīgā 

 

Par iepirkuma procedūras “Sabiedriskā transporta satiksmes organizācijas sistēmas darbības 

TETRA standarta radiotīkla nodrošināšana”(ID Nr.RS/2021/46) 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 par atbilstošu Nolikuma 17.1. punkta prasībai Pasūtītājs uzskatīs projektu, kas realizēts 

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai un ietver satiksmes organizācijas 

sistēmu, kurā ir dispečers/dispečeri un ar radiostacijām aprīkotas transporta vienības, piemēram, 

taksometri? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs par atbilstošu Nolikuma 17.1 punkta prasībai uzskatīs jebkuru projektu, kas realizēts 

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai un ietver transporta satiksmes 

organizācijas sistēmas darbības nodrošināšanu ar vismaz 250 (divi simti piecdesmit) radiostacijām 

transporta vienībās. Attiecīgi, par atbilstošu tiks uzskatīta pieredze, kas iegūta aprīkojot arī 

transporta vienības – taksometrus.  

 

Jautājums: 
Tehniskās specifikācijas 4. punktā ir noteikts, ka: “Izpildītājs veic Pasūtītāja rīcībā esošo transporta 

vienībās uzstādīto autobusu satiksmes organizācijas sistēmas balss/telemetriskās informācijas 

kontrolieru uzturēšanu un remontu, ieskaitot to antenu-fīderu iekārtas. Kontrolieru kopējais skaits - 

198.”  

Lūgums sniegt detalizētu tehnisko informāciju par Pasūtītāja rīcībā esošo uzstādīto balss/telemetriskās 

informācijas kontrolieru un to funkcionālo vietu kopējā sabiedriskā transporta satiksmes organizācijas 

sistēmā. 

 

Atbilde: 

Pretendents ar Pasūtītāja rīcībā esošo transporta vienībās uzstādīto autobusu satiksmes 

organizācijas sistēmas balss/telemetriskās informācijas kontrolieri var iepazīties, iepriekš 

sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvi Artūru Pēkali, tālrunis: +371 67104921, mob.tālr. 29225493. 

Balss/telemetrijas kontrolieru funkcionālā vieta kopējā sabiedriskā transporta satiksmes 

organizācijas sistēmā ir noteikta iepirkuma tehniskajā uzdevumā.  

 

 

 

 



Jautājums: 

Līguma projekta 4.5. punktā ir noteikt, ka: “Par Pakalpojuma nesniegšanu Līgumā noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% apmērā no kavētās 

Pakalpojuma daļas summas par katru nokavēto dienu.” 

Vai, gadījumā, ja Izpildītājam aizkavējas līguma izpildes uzsākšana balss/telemetriskās 

informācijas kontrolieru pārprogrammēšanas dēļ, Pasūtītājs akceptēs pārejā Pakalpojuma 

uzsākšanu un veiks tā apmaksu? 

 

Atbilde: 

Atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma Tehniskās specifikācijas 7.10.punktam, Izpildītājam ir 

pienākums nodrošināt Pakalpojuma pārņemšanu no Pakalpojuma sniedzēja, kura pakalpojumus 

izmanto Pasūtītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Visas izmaksas, kas 

saistītas ar pakalpojuma pārņemšanu, sedz Izpildītājs. Šajā punktā paredzētais pakalpojuma 

pārņemšanas termiņš tiek attiecināts uz visu pakalpojuma apjomu.  

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                           K.Meiberga 
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