
 
Rīgā 

 

03.04.2018.  

       

   Par atklātu konkursu „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaja sliežu un to 

stiprinājuma materiālu piegādi” (ID Nr. RS/2018/9) 

 

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: 

Tehniskā dokumentācija, aprakstiem un citiem dokumentiem jābūt latviešu valodā (tulkotiem latviešu 

valodā). Vai šādi dokumenti var būt arī angļu un krievu valodās? 

 

Atbilde: 

 

Pasūtītājs norāda, ka piedāvājums atklātam konkursam iesniedzams latviešu valodā. Atklāta konkursa 

laikā sarakste starp Pasūtītāju un iespējamiem piegādātājiem noris latviešu valodā. Pretendents 

piedāvājumā var iekļaut dokumentu oriģinālus vai aprakstus svešvalodā, bet šiem dokumentiem, kas 

iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. 

 

Jautājums: 

Vai dokumentam, kas apliecina pretendenta tiesības izplatīt piegādes preces (ražotāja garantijas 

vēstule) ir jābūt latviešu valodā? 

 

Atbilde: 

Skat. iepriekšējo atbildi.  

 

Jautājums:  

Nolikuma 3.3.3.punkts paredz, ka pretendents iepriekšējo 3 gadu (2015., 2016., 2017.gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā viena gada ietvaros ir veicis piedāvātās produkcijas 

piegādes, kuru apjoms ir ne mazāks, kā atklāta konkursa nolikumā norādītais. Vai šī prasība jāsaprot 

tādā veidā, ka pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā ir veicis piegādi precīzi tādām precēm kā 

atklāta konkursa nolikumā (piemēram, tramvaja pārmijas vai tramvaja sliedes) vai arī pieredzi var 

apliecināt ar līdzīgu preču piegādi (piemēram, dzelzceļa pārmijas vai dzelzceļa sliedes)? 

Atbilde: 



2 

 

Pasūtītājs norāda, ka pretendents pieredzi apliecina saskaņā ar nolikuma 3.3.3.punktu un, iesniedzot 

nolikuma 4.4.3.2.punktā norādīto tabulu, kurā jānorāda atklātā konkursā piedāvātās produkcijas 

piegādes pēdējo trīs gadu laikā. Pamatojoties uz iepriekšminēto, pretendentam pieredze jāapliecina 

ar informāciju par atklāta konkursa nolikumā norādītajām precēm, kuras Pasūtītājs iegādāsies 

vispārīgās vienošanās darbības laikā.  

 

Jautājums: 

Vai pretendents var vienas lotes ietvaros piedāvāt precei divus variantus (no diviem dažādiem 

ražotājiem) par vienādu cenu? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs norāda, ka piedāvājumu variantu iesniegšana atklātā konkursā nav paredzēta.  
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