
Atbildes uz jautājumiem  
 

1. jautājums: 
Nolikuma punkta 2. apakšpunktā 2.5. ir norādīts paredzamais visu autobusu piegādes 
termiņš -2020. gada 1. ceturksnis.  Nolikuma Pielikuma Nr. 1 punkta 16. Apakšpunktā 16.7. 
ir norādīts - visu autobusu piegādes termiņš ir ne ilgāk kā 12 kalendārie mēneši, skaitot no 
avansa samaksas brīža.  
Pieļauju ka šie divi termiņi varētu nonākt pretrunās. 
 
Jautājums: Kāds būs pareizais autobusu piegādes termiņš? 
                
Atbilde:  
Atklāta konkursa „Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde”, iepirkuma identifikācijas 
Nr.2018/2, nolikuma Pielikumā Nr.1 pievienotās Tehniskās specifikācijas 16.7.punktā 
noteikts, ka Visu autobusu piegādes termiņš ne ilgāk kā 12 kalendārie mēneši, skaitot no 
avansa samaksas brīža. 
Nolikuma 2.5.punktā noteiktais paredzamais piegādes termiņš nav pretrunā ar Nolikuma 
Pielikumā Nr.1 pievienotās Tehniskās specifikācijas 16.7.punktā noteikto autobusu 
maksimālo piegādes termiņu. 
 
2. jautājums: 
Nolikuma Pielikuma Nr. 1 punktā 6.24.  in teikts : Karodziņu turētāji autobusa priekšējos 
augšējos stūros. Karodziņu kātu diametrs ir 15-17 mm? 
 
Jautājums. Lūdzu precizējiet karodziņu kātu diametru jo turētāji ar 15 mm un 16 mm ir divas 
dažādas detaļas. 
 
Atbilde: 
Karodziņu kātu diametrs var būt robežās no 15 mm līdz 17 mm. Par atbilstošu atzīstams 
gan 15 mm, gan 16 mm, gan 17 mm karodziņu kāta diametrs. 
 
3. jautājums: 
Nolikuma Pielikuma Nr. 1 punkta 6.1. apakšpunktā 6.1.1. ir teikts: Virsbūves krāsojums – 
divās krāsās, vienkāršs krāsojuma raksts. 
 
Jautājums. Lūdzu precizēt krāsojuma nosacījumus. Vai ir pieejama krāsojuma skice? Krāsa 
ir metāliska vai savādāka? Kāda ir divu krāsu savstarpējā proporcionālā attiecība? Vai ir 
viļnotas līnijas vai lauztas, vai  zīmējums? Vai ir zināmi krāsu kodi pēc RAL?  
 
Atbilde: 
Krāsojums būs atkarīgs no konkrētā autobusa virsbūves formas. Krāsas veids (akrils, 
metāliska krāsa, ar laku, vai bez tās) nav noteikts, to brīvi izvēlas Pretendents, izvērtējot 
Autobusa krāsojuma piemērojamību Nolikumā izvirzītajiem ekspluatācijas apstākļiem.  
Krāsojuma nosacījumi, t.sk. krāsu savstarpējā proporcionālā attiecība un krāsu kodi, tiks 
saskaņoti ar Piegādātāju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās 
dienas, atbilstoši Atklāta konkursa „Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde”, iepirkuma 
identifikācijas Nr.2018/2, nolikuma Pielikumā Nr.10 pievienotā Līguma par autobusu iegādi 
3.3.punktam. 
 
4. jautājums: 
Nolikuma Pielikuma Nr. 2 punkta 2. apakšpunktā  2.13., punkta 3. apakšpunktā 3.15., 
punkta 4. apakšpunktā  4.14. ir teikts, ka Autobusu īpašuma tiesību maiņas gadījumā 



Pretendentam attiecībā uz jauno Autobusu īpašnieku ir saistošas visas saistības, kas izriet 
no konkursa rezultātā noslēgtajiem darījumiem. 
 
Jautājumi: 
4.1. Pieļaujot Autobusu īpašuma tiesību maiņu rodas jautājums – kur varētu atrasties 
jaunais Autobusu īpašuma tiesību turētājs? Vai jaunais Autobusu īpašuma tiesību turētājs 
joprojām atradīsies Valmierā, vai iespējams Rīgā, Madonā vai Rūjienā? Vai šādos 
gadījumos ir spēkā nosacījumi par Autobusu transportēšanu uz norādīto servisu un maksu 
ja tiek pāsniegts norādītais attālums?   
 
Atbilde: 
Nav iespējams prognozēt, kur varētu atrasties jaunais Autobusu īpašuma tiesību turētājs. 
Konkrētu nosacījumu spēkā esamība atkarīga no konkrētās situācijas un visu iesaistīto pušu 
savstarpējas vienošanās.  
 
4.2. Vai Autobusu īpašuma tiesību maiņas gadījumā jaunajam Autobusu īpašuma tiesību 
turētājām būs saistoši konkursa rezultātā noslēgtie darījumi? 
Atbilde: 
Atkarīgs no konkrētās situācijas un visu iesaistīto pušu savstarpējas vienošanās.  
 
4.3. Uz kā pamata iespējama Autobusu īpašuma tiesību maiņa? Kā un uz kādiem 
nosacījumiem tiks izvērtēts jaunais Autobusu īpašuma tiesību turētājs?  
Atbilde: 
Īpašuma tiesību maiņa iespējama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
 
5. jautājums 
Nolikuma  punkta 6. apakšpunktā 6.1.5. ir teikts, ka autorizētām servisam atrdoties attālumā 
no 51 km līdz 120 km no Pasūtītāja juridiskās adreses, tad autorizēta servisa pakalpojumi 
tiek nodrošināti Pasūtītāja juridiskajā adresē (izbraukuma serviss ar Pretendenta 
tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku). 
 
Jautājums: Vai veicot izbraukuma servisu ir iespejams izmantot Pasūtītāja telpas un 
infrastruktūru (ūdeni, siltumu, elektrību, saspiesto gaisu…)? Vai par to ir/būs jāveic 
apmaksa? 
 
Atbilde: 
Par Pasūtītāja telpu un infrastruktūras izmantošanas kārtību puses savstarpēji vienosies, 
atkarībā no konkrētās situācijas un apstākļiem. 
 
6. Jautājums 
Nolikuma Pielikuma Nr. 1 punkta 10. Apakšpunktā 10.16. ir teikts: Autobusa pasažieru 
salonā, virs priekšējās riteņa arkas, ir izveidots slēgts, slēdzams bagāžas nodalījums 
vadītāja mantu un instrumentu glabāšanai. Bagāžas nodalījuma izmēri ne mazāki kā 350 
mm (platums) x 450 mm (augstums) x 550 mm (garums/dziļums). 
 
Jautājums: Vai punktā minētajai mantu un instrumentu kastei ir jābūt tieši norādītajos 
izmēros jeb ir pieļaujama atkāpe no norādītajiem izmēriem - teiksim 5-10 mm robežās? 
 
Atbilde: 
Nolikuma Pielikumā Nr.1 pievienotās Tehniskās specifikācijas 16.7.punktā noteikti bagāžas 
nodalījuma minimālie izmēri. Pretendenta piedāvātie izmēri var pārsniegt attiecīgajā punktā 
norādītās minimālās izmēru prasības. 


