
 
Rīgā 

 

13.02.2017.  

       

   Par atklātu konkursu „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi” 

 

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

(turpmāk – Pasūtītājs) no pretendenta ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu sniegt skaidrojumu par 

nolikumā ietvertajām prasībām.  

Jautājums: 

Lūdzu, precizēt, vai iespējams piedāvāt transportlīdzekli, kurš atbilst visām izvirzītajām 

prasībām, bet pēc automobiļu klasifikatora ir iedalīts citā klasē, nevis nolikumā norādītajā.  
 

Atbilde: 

 

 Pretendentam ir jāpiedāvā transportlīdzeklis, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām 

prasībām un parametriem.  

 

Jautājums: 

Tehniskās specifikācijas 1.lotes 1.3. daļā, 1.4.daļā, 2.lotes 2.3.daļā, kā arī 3.lotes 3.1.daļā un 

3.2.daļā apakšsadaļā “Obligātais aprīkojums” kā viena no prasībām norādīta “Rūpnīcas 

signalizācija ar tālvadību. Signalizācijai jāatbilst apdrošināšanas sabiedrības prasībām”. 

Iespējamais pretendents lūdz pārskatīt Tehniskās specifikācijas 1.lotes 1.3.daļā, 1.4.daļā, 2.lotes 

2.3.daļā, kā arī 3.lotes 3.1.daļā un 3.2.daļā ietvertās prasības “Rūpnīcas signalizācija ar tālvadību. 

Signalizācijai jāatbilst apdrošināšanas sabiedrību prasībām” pamatotību, izslēgt to tās pazīmi 

“rūpnīcas” un izteikt konkrēto prasību sekojošā redakcijā – “Signalizācija ar tālvadību. 

Signalizācijai jāatbilst apdrošināšanas sabiedrību prasībām”.  

 

Atbilde: 

“Rūpnīcas signalizācija ar tālvadību” – pretaizdzīšanas iekārtai jābūt rūpnieciski ražotai un 

sertificētai Eiropas savienībā atbilstošā kārtībā, lai tā pēc savas konstrukcijas un izpildījuma būtu 

paredzēta integrēšanai automašīnas oriģinālajā aizdedzes atslēgas pultī un tās vadību (ieslēgšana / 

atslēgšana) nodrošinātu tikai ar automašīnas atslēgu. 

 

Jautājums: 

 

Tehniskās specifikācijas 1.lotes 1.4.daļā ietvertā prasība “CO2 izmešu daudzums (g/km) – Ne 

vairāk kā 120” kopsakarā ar citām konkrētās tehniskās specifikācijas daļas saturā ietvertajām 

prasībām, īpaši, prasību par izmešu emisijas standarta atbilstību Euro 6 standartam, attiecībā 
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norādīto maksimālo izmešu daudzumu (120 g/km) nesamērīgi sašaurina konkursa ietvaros potenciāli 

piedāvājamo automobiļu klāstu un šāda prasība nenodrošina iespēju konkursa ietvaros saņemt 

vairāku pretendentu piedāvājumus. Atbilstība Euro 6 standartam jau pati par sevi nodrošina to, ka 

konkrētais automobilis atbilst aktuālajām tendencēm un spēkā esošajam regulējumam attiecībā uz 

vides aizsardzības prasību ievērošanu, tādējādi CO2 izmešu daudzuma ierobežošana zem Euro 6 

standartā ietvertā pieļaujamā izmešu daudzuma vērtējama kā nesamērīga.  

 

Atbilde:  

 

Pasūtītājs norāda, ka nolikumā ietvertā prasība par izmešu normu noteikta, ņemot par pamatu 

2012.gada 11.oktobra Ministru kabineta instrukciju Nr.12. “Dienesta vieglo automobiļu iegādes un 

nomas kārtība”, kurā noteikts, ka slēdzot automobiļu nomas vai iegādes līgumus, 2017.gadā 

maksimāli pieļaujamajam līmenim CO2 izmešiem jābūt ne vairāk par 120. Ņemot vērā, ka valsts 

pārvaldes institūcijas ir noteikušas šādu izmešu daudzumu 2017.gadam, arī Pasūtītājs atklātā 

konkursā ir ietvēris šādu prasību.  

 

Jautājums: 

Tehniskās specifikācijas 3.lotes 3.1.daļā ietvertā prasība “Augstums bez kravas mm 

(min/max) – 1600/1850” kopsakarā ar citām konkrētās prasības tehniskās specifikācijas daļas saturā 

ietvertajām prasībām nesamērīgi sašaurina konkursa ietvaros potenciāli piedāvājamo automobiļu 

klāstu un šāda prasība nenodrošina iespēju konkursa ietvaros saņemt vairāku pretendentu 

piedāvājumus. Iespējamais pretendents lūdz pārskatīt Tehniskās specifikācijas 3.lotes 3.1.daļā 

ietvertās prasības “Augstums bez kravas mm (min/max) – 1600/1850” pamatotību un izteikt konkrēto 

prasību sekojošā redakcijā – “Augstums bez kravas mm (min/max) – 1590/1850”. 

 

Atbilde:  

 

Saskaņā ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un tirgus izpēti, definētie parametri ļauj 

konkursā piedalīties plašam klāstam ražotāju ar kādu no savām apvidus automašīnām.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Pasūtītājs norāda, ka atklāta konkursa nolikumā grozījumi 

netiks veikti.  

 

Jautājums: 

 

Vai piegādātājs drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu loti, kurā piedāvāti vairāki uzņēmuma 

pārstāvētie zīmoli? 

 

Atbilde: 

 

Piegādātājs drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu loti, kurā ir piedāvāti vairāki uzņēmuma 

pārstāvētie zīmoli.  

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                           I.Volkinšteins 
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