
Jautājumi un atbildes par tirgus izpēti “Jaunu ziemas riepu piegāde” 

 
1. jautājums: Lai apliecinātu, ka spēsim piedāvāt cenu nemainīgumu līguma darbības laikā, 

lūdzu precizēt LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU un kā notiks riepu pasūtīšana: visas riepas uzreiz 

vai pēc nepieciešamības. 
 

Atbilde: Visas ziemas riepas nepieciešamas šajā rudenī, sākot jau  no 2021. gada septembra. Līguma izpildes 

termiņš – septembris, oktobris. Ja piegādātājs tiks noteikts kā uzvarētājs tirgus izpētē par noteikta apjoma riepu 

skaitu, tas tās varēs piegādāt tiklīdz tās ir piegādātāja rīcībā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka uzreiz pēc līguma 

noslēgšanas, piegādātājs varēs veikt riepu piegādi arī pa daļām, proti, par to apjomu, kas ir pieejams, un atlikušo 

daļu no kopējā apjoma -  tiklīdz tās ir piegādātas no ražotāja/tirgotāja, bet ne ilgāk kā norādīts līgumā. 

 

 

2. jautājums: “Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus par pilnu vai nepilnu apjomu un 

piedāvāt variantus. “  Kā noformēt piedāvājuma variantus: 1 piedāvājumā ietvaros, vai 

sagatavot 2 atsevišķus piedāvājumus?  

   

Atbilde: Ja pretendents piedāvā piedāvājuma variantus konkrētajā preču pozīcijā - tas pievieno 

papildus rindas zem attiecīgās pozīcijas. 

Piemērs (skaitļi, datumi, cenas ir tikai kā piemērs) tabulas aizpildīšanai, ja: 

1) piegādātājs plāno 1. pozīcijā piedāvāt 2 dažādu ražotāju ziemas riepas (1/2 no apjoma ražotāja 

X, ½ apjoma no ražotāja Y); 

2) piegādātājs var piedāvāt visu apjomu no viena ražotāja Y – pilnu apjomu (24 gab.) un tādu 

pašu apjomu no cita ražotāja Z – arī 24 gab.  

 

nr.p.k

. 

Preces (pozīcijas) 

tehniskā 

specifikācija 

Daudzums 

Ražotāja nosaukums 

(pretendents var 

piedāvāt viena vai 

dažādus ražotājus 

(variantus)) *** 

Modelis 

(pretendents var 

piedāvāt viena 

vai dažādu 

ražotāju 

modeļus 

(variantus)) *** 

Ražošanas 

laiks - 

gads/nedēļa 

(DOT kods- 

10 burtu un 

ciparu 

kombinācijas 

pēdējie 4 

cipari) ** 

Iespējamais 

piegādes 

laiks 

(dienās) 

Cena* 

par 

vienu 

vienību 

euro 

bez 

PVN 

1.piemērs 

1. 

Ziemas riepas  

185/65R15 92 T 

XL 4 Ražotājs X – 2 gab. RETW456 3120 

15.09.2021. 

(15 dienas) 

65.00 

  
 Ražotājs Y – 2 gab. OITR589 4520 

21.09.2021. 

(21 diena) 

66.00 

2.piemērs (varianti)  

13. 

Ziemas riepas 

225/55R17 101 T 

XL 24 Ražotājs Y – 24 gab. KUTR2456 5020 

10.10.2021. 

(40 dienas) 

75 

 
  Ražotājs Z – 24 gab. PRS58 1021 

10.09.2021. 

(10 dienas) 

79 

   

 

3. jautājums: Ņemot vērā šī brīža deficītu riepu tirgū, lūdzu pārskatiet tehniskā-finanšu 

piedāvājuma punktu Nr. 4, par riepu vecumu. Pie šī brīža situācijas, šis punkts ir principā 

neizpildāms. 

 

Atbilde: Ņemot vērā, ka par šo prasību citi uzaicinātie tirgus izpētes dalībnieki  nav izteikuši 

pretenzijas, attiecīgā prasība netiks mainīta. Ja tirgus izpētes rezultātā būs secināms, ka pilnu vai daļēju 



apjomu nav iespējams nodrošināt ar prasītā vecuma riepām, visiem pretendentiem, kas iesnieguši 

piedāvājumus, tajās pozīcijās, kurās nav piedāvājumu vai tie ir nesamērīgi dārgi, vai piegādes termiņš 

nav atbilstošs Pasūtītāja vajadzībām, tiks dota iespēja iesniegt vecākas riepas.  

 
4. jautājums:  “Ražošanas laiks - gads/nedēļa (DOT kods- 10 burtu un ciparu kombinācijas pēdējie 4 

cipari) **’ – nekur neatradu ko nozīme ** , uz doto brīdi mēs nezinām konkrētu ražošanas datumu, bet 

varam garantēt ka riepas ražotas ne vēlāk kā 2020. gada 9. nedēļā, kā to pareizi noformēt? 

 

Atbilde:  

Šajā kolonnā pretendents var norādīt parametrus tām riepām, kuras jau atrodas tā rīcībā un tiks piegādātās, ja 

tiks noslēgts ar šo pretendentu iepirkuma līgums. Savukārt informāciju par riepām, kas nav tā rīcībā, bet vēl tiks 

pasūtītas pie ražotāja, tas norāda parametrus (sazinoties vismaz ar ražotāju telefoniski vai rakstiski e-pastā) 

provizoriski. Vēršam uzmanību, ka, saņemot preces, pasūtītājs pārbaudīs preču atbilstību tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajiem parametriem. Konstatējot parametru neatbilstību, pasūtītājs rīkosies atbilstoši noslēgtā 

līguma nosacījumiem. 

 

 

5. jautājums: Degvielas patēriņa efektivitātes raksturojošā klase ne mazāk kā E – tas nozīmē ka vajag 

piedāvāt klasi E un D? Vai A-E? Un saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase ne mazāk kā C, piedāvāt A-

C, vai C-D?  

  

1) Atbilde: Pretendents var piedāvāt arī augstākas kvalitātes riepas pēc jebkurām prasībām, kas minētas 

tehniskajā specifikācijā. Prasības ” Degvielas patēriņa efektivitātes raksturojošā klase “ne mazāk kā E” 

nozīmē, ka pretendents var piedāvāt E klasi un labākas (A, B, C, D). 

 

Skaidrojums par pieraksta veidu attiecas arī uz prasību “Saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase “ne mazāk kā ka 

C” nozīmē, ka pretendents var piedāvāt C klasi vai labāku (A, B). 

 

 

 


