
 
 

01.09.2021. 

 

 

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: 

Lūdzam skaidrot, kādām tieši Pasūtītāja radiostacijām (modelis, skaits) Pasūtītajā rīcībā nav 

paroles un kuru organizāciju rīcībā ir šīs paroles? 

 

Atbilde: 

Pasūtītāja rīcībā esošo radiostaciju, kuras izmantotas sabiedriskā transporta satiksmes 

organizācijas sistēmā, apkalpošanu, tai skaitā programmēšanu (ja tas ir nepieciešams), nodrošina 

Pakalpojuma sniedzējs. Pasūtītāja rīcībā ir paroles piekļuvei nolikuma 1.pielikuma (tehniskā 

specifikācija) 6.punktā norādītajām radiostacijām. 

 

Jautājums: 

Pasūtītājs ir sniedzis šādu atbildi: “Pretendentam ir jānodrošina ne mazāk kā 2 (divu) bāzes staciju 

(ģeogrāfiski atsevišķi pozicionētos punktos) darbību, nodrošinot visu nepieciešamo tās darbībai, 

ieskaitot atļaujas saņemšanu papildus frekvenču pārim saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 

7.10.punktu.” Lūdzam skaidrot, saskaņā ar ko, kādā veidā un kādos termiņos Pretendentam būs 

jānoformē šis papildus frekvenču pāra piešķīrums uz Pasūtītāja vārdu? 

 

Atbilde: 

Tehniskās specifikācijas 2.4.9. punktā norādītās otrās bāzes stacijas darbības uzsākšanu Izpildītājs 

nodrošina 60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

 

Jautājums: 

Lūdzam sniegt informāciju par šādiem Pasūtītāja rīcībā esošās sauszemes mobilo radio sakaru tīkla 

lietošanas atļaujas LM-209-7-1 parametriem: 

a) radio iekārtas izgatavotājs un tips (bāzes stacijai/retranslatoram); 

b) bāzes stacijas/retranslatora uzstādīšanas vietas(-u) ģeogrāfiskās koordinātes ar precizitāti 



 

 

līdz vienai loka sekundei; 

c) bāzes stacijas/retranslatora uzstādīšanas vieta(-as)/adrese(-es); 

d) antenu dati ( ražotājs un modelis/tips, augstums, pastiprināšanas koeficients, virziena 

diagramma). 

 

Atbilde: 

Bāzes stacijas uzstādīšanas vieta: Republikas laukums 2, Rīga. Pārējā informācija ir dota 

Nolikuma dokumentācijā, Tehniskajā specifikācijā un Atbildēs uz ieinteresētā piegādātāja 

jautājumiem (27.08.2021.). 

 

Jautājums: 

 Lūdzam sniegt informāciju par tehniskās specifikācijas 2.4.9.punktā norādītās otrās bāzes stacijas 

un kuras darbības uzsākšanu Izpildītājam būtu jānodrošina 60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas, paredzēto atrašanas vietu, bāzes staciju aparatūras, kabeļu un antenu 

izvietošanas iespējām, ieskaitot līguma esamību par aparatūras un antenu izvietošanu ar ēkas 

īpašnieku (ja ēkas īpašnieks nav Pasūtītājs). 

 

Atbilde:  

Informācija ir sniegta Atbildēs uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (27.08.2021.).  

 

Papildus informējam, ka nepieciešamības gadījumā papildus paskaidrojumus operatīvi iespējams 

saņemt sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvi – Sakaru sistēmu daļas vadītāju Artūru Pēkali, tālrunis: 

+371 67104921, mob. tālr. 29225493. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                           K.Meiberga 

 

 


