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APSTIPRINĀTS 

Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 

sēdes protokolu Nr.2 2015.gada 5.martā 

 

Atklāta konkursa 

 

Aviācijas glābšanas un ugunsdzēšanas specializēto automašīnu iegāde 

 

AL 2015/1/KF 

 

nolikuma skaidrojumi un grozījumi 

 

 

KOMISIJA sniedz šādus skaidrojumus par konkursa nolikumu un izdara šādus grozījumus 

konkursa nolikumā un tā pielikumos: 

 

 

1.jautājums 

Tehniskās specifikācijas Parametrs “Automašīna”, Uzskaitījums “Aprīkota ar automašīnas 

pilnai masai atbilstošu vilkšanas “vinčas” sistēmu”. Lūdzam jūs precizēt šīs pozīcijas 

tehniskos datus, jūsu vēlamos tehniskos risinājumus! Lai Piedāvājumam izvēlētos un 

iesniegtu labāko, Pasūtītājam atbilstošāko risinājumu, ir nepieciešams detalizētāks šīs 

pozīcijas tehniskais raksturojums.   

 

Atbilde 

Pretendents var piedāvāt jebkuru vinčas sistēmas risinājumu, kas nodrošina to, ka 

automašīna pati spēj sevi izvilkt ārā iestigšanas gadījumā. Skatīt arī tehniskās 

specifikācijas sadaļā „Izvilkšanas sistēma” noteiktās prasības. 

 

2.jautājums  

Tehniskās specifikācijas Parametrs ”Gabarīti, ieskaitot aprīkojumu”, Uzskaitījums “Platums: 

ne vairāk kā 3000mm”. Lūdzam jūs precizēt, vai šis vēlamais automašīnas platums norādīts 

AR vai BEZ automašīnas spoguļiem?     

 

Atbilde 
Bez automašīnas spoguļiem. 

 

3.jautājums  

Tehniskās specifikācijas Parametrs “Maksimālais ātrums”. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts 

un par atbilstošu uzskatīts “Ātrumu 80km/h uzņem 35 sek. ar pilnībā aprīkotu un uzpildītu 

automašīnu”, kas ir saskaņā ar ICAO prasībām. Ja Pasūtītājs Tehniskajās prasībās norāda, ka 

Piedāvājumā iekļautajai automašīnai (6x6) ir jāatbilst ICAO prasībām, tad 28 sek. prasību 

uztveram kā Piedāvājumu ierobežojošu faktoru.   

 

Atbilde 

ICAO prasības nosaka minimālās prasības, drošības apsvērumu dēļ Pasūtītājs vēlas 

efektīvāku risinājumu. Jāņem vērā arī tas, ka nolietojuma rezultātā rādītājs parasti 

samazinās, tāpēc rezerve ilgtermiņā nodrošina lidostas atbilstību ICAO prasībām, arī ja 

prasības tiktu nedaudz paaugstinātas. Pasūtītājs ir veicis tirgus izpēti un pārliecinājies par 

to, ka tirgū pastāv vairāku ražotāju (ne mazāk kā trīs) automašīnas, kas var izpildīt 

konkrētās prasības.  
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4.jautājums  

Tehniskās specifikācijas Parametrs “Speciālās virsbūves ar aprīkojumu, ugunsdzēšamo vielu 

un personāla kopējo svaru”. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un par atbilstošu uzskatīts 

“pieļaujamās paliekošās kravnesības minimālā rezerve 10%”, kas neietekmē un nemaina 

citus transportlīdzekļa parametrus?     

 

Atbilde 

Pasūtītājs saglabā esošo tehniskās specifikācijas redakciju. Nosakot konkrēto rezerves 

apjomu, Pasūtītājs ir ņēmis vērā grunts īpatnības, kas raksturīgas Liepājas lidostai, kas 

izvietota līdzās Liepājas ezeram. 

 

5.jautājums 

Tehniskās specifikācijas Parametrs “Rezerves ritenis”. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un 

Pasūtītājs par atbilstošu uzskatītu Rezerves riteni, ja tas nebūtu stacionāri montēts uz 

automobīļa?    

 

Atbilde/GROZĪJUMI 

Izteikt konkursa nolikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma” 

sadaļu „Rezerves ritenis” abām iepirkuma daļām šādā redakcijā: „Rezerves ritenis 

piegādāts atsevišķi vai nostiprināts uz automobīļa (ar iekārtu tā noņemšanai/uzlikšanai). 

Izmēru raksturlielumi attiecināmi uz automobilim uzstādītām riepām.” 

 

6.jautājums  

Tehniskās specifikācijas Parametrs “Kabīne un tās aprīkojums”. Vai Piedāvājumā var tikt 

iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu uzskatīts “Vadītāja sēdeklis uzstādīts kabīnes priekšējās 

daļas centrālajā pozīcijā”. Centrālā pozīcija dod iespēju lieliski piekļūt, ērti darboties un 

pārvaldīt kabīnē uzstādītās iekārtas gan vadītājam, gan komandas operatoram.       

 

Atbilde 

Pasūtītājs saglabā esošo tehniskās specifikācijas redakciju. Nosakot konkrēto prasību, 

Pasūtītājs ir ņēmis vērā automašīnas vadītāju prasmes, kas ir balstītas uz automašīnas 

vadīšanas iespējām, ja vadītāja vieta ir izvietota kreisajā pusē, cits risinājums Pasūtītāja 

ieskatā nav pieļaujams drošības apsvērumu dēļ. 

 

7.jautājums  

Tehniskās specifikācijas Parametrs “Automašīnas speciālā aprīkojuma virsbūve”. Vai 

Piedāvājumā var tikt iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu uzskatītu kompozītmateriāla GRP 

(glass fiber reinforced polyester/stikla šķiedru pastiprināts poliesters) materiāla pielietojumu 

šīs prasības 1. punkta izpildei?   

GRP kompozītmateriāls tiek uzskatīts par drošāku, vairāk ugunsizturīgu un pašdzēsošu 

materiālu. Tā izmantošana neietekmē automobīļa funkcionalitāti un izpilda visas Tehniskās 

specifikācijas prasībās. Salīdzinājumā ar citu materiālu izmantošanu, šo materiālu raksturo: 

ievērojama svara samazināšanas iespēja; 100% nekorodējošs; labākas liesmu aizkavējošas 

īpašības; labākas amortizācijas/triecienu vājinošas īpašības; vieglāks remonts bojājumu 

gadījumā; augsta materiāla izturība; ilgs ekonomiskais/tehniskais dzīves cikls.     

 

Atbilde/GROZĪJUMI 

Izteikt konkursa nolikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma” 

sadaļas „Automašīnas speciālā aprīkojuma virsbūve” pirmo punktu abām iepirkuma daļām 

šādā redakcijā: „No nerūsējoša viegla metāla vai līdzvērtīga kompozītmateriāla, vai 

pārklāti ar antikorozijas pārklājumu, labajā un kreisajā pusē nodalījumi ar žalūzijas veida 

durvīm.” 
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8.jautājums  

Tehniskās specifikācijas Parametrs “Jumta monitors ūdens, ūdens-putu, kombinācijā ar 

pulveri padevei (Roof turret)”. Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu 

uzskatītu monitoru, kuram būtu atsevišķa pulvera padeves iespēja, ne integrēta kopā ar ūdens 

padevi?  

Šobrīd uzstādītās Jumta monitora Tehniskās specifikācijas prasības atbilst vienīgi ražotāja 

Rosenbauer tehniskajiem risinājumiem, kas ierobežo citu Pretendentu iespēju iesniegt 

Piedāvājumu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir konkurenci ierobežojošs faktors.        

 

Atbilde 

Pasūtītājs saglabā esošo tehniskās specifikācijas redakciju. Nosakot konkrēto prasību, 

Pasūtītājs ir ņēmis vērā aprīkojuma lietošanas ērtumu un efektivitāti. Konkrēto ierīci 

tehniski ir iespējams uzstādīt jebkurai automašīnai ražošanas komplektācijas procesā. 

 

Skaidrojums: KOMISIJA paskaidro, ka gadījumā, ja kāds no standartiem vai normatīvajiem 

aktiem, uz kuriem ietverta atsauce Tehniskajā specifikācijā, nav spēkā vai ir aizstāts ar citu, 

pretendents ņem vērā spēkā esošu tiesisko regulējumu. 

 

GROZĪJUMI 

 

Izteikt nolikuma 2.6.punktu šādā redakcijā:  

„Iepirkuma līguma izpildes termiņš: preces piegādes termiņš – ne vēlāk kā 8 (astoņu) mēnešu 

laikā no Līguma noslēgšanas dienas, darbinieku instruktāžas termiņš - ne vēlāk kā 1 (viena) 

mēneša laikā no preces piegādes dienas.” 

 

Izteikt nolikuma 2.11.punktu šādā redakcijā:  

„Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro) apmērā un 

tā derīguma termiņš 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu 

atvēršanas dienas. Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikuma 13.sadaļā ietvertajiem 

noteikumiem.” 

 

Izteikt nolikuma 6.2.1.punktu šādā redakcijā; 

„apliecinājumu par ugunsdzēsības automašīnas garantijas nodrošināšanu saskaņā ar tehniskajā 

specifikācijā noteikto un ugunsdzēsības automašīnas garantijas noteikumus, norādot jebkurus 

izņēmumus vispārējo garantijas noteikumu piemērošanā.” 

 

Izteikt nolikuma 6.2.2.punktu šādā redakcijā:  

„ugunsdzēsības automašīnas aprīkojuma skici, piedāvātā aprīkojuma izvietojuma 

novērtēšanai, lai konstatētu, vai piedāvātais aprīkojuma novietojums atbilst automašīnas 

lietošanai paredzētajam mērķim un vai paredzēts viss prasītais aprīkojums.” 

 

Izteikt nolikuma 11.6.punktu šādā redakcijā:  

„Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes Nolikuma prasībām, Komisija salīdzina 

Konkursa nolikuma prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc cenas (bez PVN).” 

 

Izteikt nolikuma 11.7.punktu šādā redakcijā:  

„Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:”, nemainot 

noteikto apakšpunktu redakciju. 

 

Izteikt nolikuma 13.2.2.punktu šādā redakcijā: 
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„ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, līdz dienai, kad Pretendents, 

kurš Konkursā ir atzīts par uzvarētāju, ir noslēdzis iepirkuma līgumu, bet attiecībā uz 

Pretendentu, kurš Konkursā ir atzīts par uzvarētāju – līdz tas ir iesniedzis līguma (saistību) 

izpildes garantiju, kas ir spēkā visā iepirkuma līguma laikā”. 

 

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 3.2.punktu šādā redakcijā: 

„Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja 

iesniegtajam piedāvājumam atbilstošu, kvalitatīvu Preci. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces 

kvalitāti un atbilstību Pasūtītāja prasībām. Faktu par Preces piegādi Līdzēji apliecina, 

parakstot Preces pavadzīmi. Preces nodošanas-pieņemšanas akts, kas ir pamats Līgumā 

noteikto norēķinu veikšanai, tiek parakstīts tikai pēc Preces atbilstības un kvalitātes pārbaudes 

atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, un 

izpilddokumentācijas nodošanas Pasūtītājam”. 

 

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 4.3.punktu šādā redakcijā: 

„Ja Piegādātājs kavē Līguma 6.3. punktā noteiktos bojājumu novēršanas un rezerves daļu 

piegādes termiņus, Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja piestādīto rēķinu maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto 

kalendāro dienu.”  

 

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 6.1.punktu šādā redakcijā: 

6.1.Precei, visām ierīcēm un aprīkojumam, saskaņā ar garantijas noteikumiem, ja Prece tiek 

atbilstoši lietota un tiek ievēroti ražotāja noteiktie Preces lietošanas un uzturēšanas 

nosacījumi, tiek noteikta garantija: 

6.1.1.3 (trīs) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, tajā skaitā, 

transmisijai, visai ritošajai daļai, visam aprīkojumam un ierīcēm, 

6.1.2.pretkorozijas garantija 10 (desmit) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas dienas virsbūvei, kabīnes grīdas ārējai apakšējai virsmai, speciālajai 

virsbūvei, jumta un aprīkojuma nodalījumu iekšējām virsmām un ārējai apakšējai 

virsmai.” 

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 6.5.punktu šādā redakcijā: 

„Piegādātājs nodrošina kvalificēta personāla vai ražotāja autorizētu pilna servisa centra 

apkalpošanu (garantijas remontu veikšanu, nepieciešamo rezerves daļu nodrošināšanu, 

garantijas apkalpošanu) Precei Latvijas Republikā, pēc adreses: <………………….>.”  

 

Papildināt nolikuma pielikumu Nr.5 „Līguma projekts” 6.6.punktu šādā redakcijā: 

6.6. Garantijas termiņa laikā pretendents nodrošina garantijas apkopju veikšanu un garantijas 

remontu veikšanu bez papildu samaksas saskaņā ar šādiem noteikumiem: 

6.6.1. Garantijas apkope saskaņā ar ražotāja noteikumiem; 

6.6.2. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā rezerves daļu piegāde ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma; 

6.6.3. Garantijas apkope veicama uz vietas Liepājas lidostas teritorijā, apkopes darbiem 

pieejamais laiks ne ilgāk kā 8 (stundas), iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. 

6.6.4. Garantijas remonts veicams uz vietas Liepājas lidostas teritorijā, ja tas nav iespējams, 

līguma izpildītājs nodrošina Preces transportēšanu uz servisa centru un sedz visas 

izmaksas, kas saistītas ar Preces transportēšanu uz/no servisa centra līdz Pasūtītājam. 

 

Izteikt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 9.1.punktu šādā redakcijā: 

„Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai Līdzējiem par to rakstiski vienojoties. Šādas 

vienošanās stājas spēkā pēc tam, kad tās ir parakstījuši abi Līdzēji, tiek pievienotas Līgumam 

kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski līguma grozījumi nav 

pieļaujami” 
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Papildināt nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” ar 9.3.punktu šādā redakcijā: 

„Līgumā noteiktos termiņus var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, jebkurā gadījumā, 

kad iestājas tādi apstākļi, kuru dēļ noteikto termiņu pagarinājums ir nepieciešams un šos 

apstākļus Piegādātājs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt.” 

 

Izteikt konkursa nolikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma” sadaļu 

„Garantijas nosacījumi” abām iepirkuma daļām šādā redakcijā:  

 Garantijas termiņš 3 (trīs) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 

dienas, tajā skaitā, transmisijai, visai ritošajai daļai, visam aprīkojumam un ierīcēm 

 Pretkorozijas garantija 10 (desmit) gadi no Preces nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas dienas virsbūvei, kabīnes grīdas ārējai apakšējai virsmai, speciālajai 

virsbūvei, jumta un aprīkojuma nodalījumu iekšējām virsmām un ārējai apakšējai 

virsmai   

 Garantijas apkope saskaņā ar ražotāja noteikumiem garantijas laikā bez papildu 

samaksas uz vietas Liepājas lidostas teritorijā 

 Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā rezerves daļu piegāde ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma 

 

Izteikt konkursa nolikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma” sadaļu 

„Servisa nodrošinājums” abām iepirkuma daļām šādā redakcijā: 

 Garantijas remonts veicami uz vietas Liepājas lidostas teritorijā, ja tas nav iespējams, 

līguma Piegādātājs nodrošina Preces transportēšanu uz servisa centru un sedz visas 

izmaksas, kas saistītas ar Preces transportēšanu uz/no servisa centra līdz Pasūtītājam 

 Piegādātājs nodrošina kvalificēta personāla vai ražotāja autorizētu pilna servisa centra 

apkalpošanu (garantijas remontu veikšanu, nepieciešamo rezerves daļu nodrošināšanu, 

garantijas apkalpošanu) Precei Latvijas Republikā 

 

KOMISIJA nosaka atklāta konkursa „Aviācijas glābšanas un ugunsdzēšanas specializēto 

automašīnu iegāde” (AL 2015/1/KF)” piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 

1.aprīlim plkst.11:00, attiecīgi izdarot grozījumus un izsakot jaunā redakcijā konkursa 

nolikuma 

3.1.punktu: „Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 1.aprīļa plkst.11:00, SIA 

„Aviasabiedrība „LIEPĀJA”” adrese: Lidostas iela 8, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, 

Grobiņas novads. Saņemot piedāvājumu, reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta 

nosaukumu, piedāvājuma iesniedzēja vārdu un uzvārdu” 

3.4.punktu: „Piedāvājumi tiks atvērti SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2015.gada 1.aprīļa 

plkst.11:00” 

4.7.2.punktu: „Neatvērt līdz 2015.gada 1.aprīlim plkst.11:00” 

 

KOMISIJA paskaidro, ka tā pieņems un atzīs arī tādu piedāvājuma nodrošinājumu, kas būs 

spēkā uzaicinājumā noteikto termiņu no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

– 2015.gada 18.marta. 

 

 


