
Atbildes uz jautājumiem  
 

 1.jautājums 

Pretendents vēlas noskaidrot sekojošus jautājumus par atklātā konkursa „Dīzeļa – 
elektrisko hibrīda autobusu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.2019/1 
tehniskās specifikācijas punktu: 
1.3. Zemās grīdas autobuss. Pasažieru ieejās un galvenajā ejā nedrīkst būt pakāpieni. 
 
Vēlamies šajā iepirkumā piedāvāt zemās iekāpšanas autobusus, kuri mūsuprāt ir 
līdzvērtīgi zemās grīdas autobusiem, jo: 
• LE autobusi nodrošina pietiekamu pasažieru komfortu un vienlīdzīgu piekļuvi LF caur 
pirmajām 2 durvīm, jo pie iekāpšanas durvīm grīda ir bez pakāpieniem. 
• LE autobusi ir labāk piemēroti satiksmes tipam Valmierā un apkārtnē, jo tie ir efektīvāki 
un klientam izdevīgāki braucieni ar autobusu SORT II un augstākā režīmā.  
• LE autobusu kopējās ekspluatācijas izmaksas ir zemākas. 
 
Lūdzam veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, ļaujot piedalīties konkursā. 
 
1.atbilde 
SIA “VTU VALMIERA” mērķis iepirkuma rezultātā ir iegādāties tieši zemās grīdas 
(LF) autobusus. Izvērtējot Valmieras pilsētas maršrutu specifiku (t.sk. autobusu 
piepildījumu maršrutu izpildes laikā, kad rīta stundās laika periodā no plkst.7:00 līdz 
9:00 un pēcpusdienas stundās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 ir liels skaits stāvošo 
pasažieru) un pārvadājamo pasažieru skaitu un kategorijas (70 % no pārvadātajiem 
pasažieriem ir pensionāri un bērni), tika pieņemts lēmums par zemās grīdas 
autobusu iegādi, jo tie ir piemērotāki un drošāki stāvošu pasažieru pārvadāšanai. 
Zemās grīdas autobusu priekšrocības ir tādas, ka galvenajā ejā nav pakāpienu un 
visa grīda atrodas vienā līmenī. Šāda tipa autobusos ir daudz mazāk risku 
pasažierim nokrist un gūt smagas traumas, jo nav jāpārvar pakāpieni brauciena 
laikā. Arī gadījumos, ja pasažieri nokrīt, traumu gūšanas iespējas un iespējamais 
traumu smagums ir daudz mazāks, jo krišana notiek uz taisnas, viena līmeņa, 
grīdas, nevis no paaugstinājuma, kā tas ir iespējams zemās ieejas (LE) autobusos. 
 
SIA “VTU VALMIERA” atklāta konkursa nolikumā noteikto autobusu iegādei 
piesaistīs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu pasākuma “Attīstīt videi 
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas ietvaros. 
SIA  “VTU VALMIERA”  projekta īstenošanai piesaistīja sadarbības partneri – 
Valmieras pilsētas pašvaldību, kas vienlaikus ir pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu pasūtītājs Valmieras pilsētā. Minētā pasākuma realizācijas ietvaros SIA 
“VTU VALMIERA” un Valmieras pilsētas pašvaldība, ņemot vērā augstāk norādītos 
iemeslus, vienojās, ka atklāta konkursa nolikumā tiks noteikta prasība piegādāt 
zemās grīdas (LF) autobusus, kas atzīstami par piemērotākiem Valmieras pilsētas 
maršrutu izpildei. 
 
SIA “VTU VALMIERA” neveiks grozījumus tehniskajā specifikācijā 
 
2.jautājums 
Nolikuma punktā 1.11. ir noteikts termiņš kurā ir jābūt spēkā piedāvājumam. Tāpat šajā 
punktā ir teikts ka Pasūtītājs var lūgt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Tāpat punktā 
Nolikuma punktā 4.3. tas pats ir teikts par Piedāvājuma nodrošinājumu. Nolikuma punktā 
2.5. ir noteikts visu autobusu piegādes termiņš. 
 



Jautājums: kas notiek ja objektīvu iemeslu dēļ pagarinot piedāvājuma derīguma termiņu un 
piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu, lai noslēgtu līgumu, vairs nav iespējams 
ievērot piegādes terminus? Vai arī autobusu piegādes termiņš tiek pagarināts?  
 
2.atbilde 
Saskaņā ar Atklāta konkursa „Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde” nolikuma 
(turpmāk - Nolikums) Pielikumā Nr.1 pievienotās Tehniskās specifikācijas 
16.7.punktu, Visu autobusu piegādes termiņš ne ilgāk kā 12 kalendārie mēneši, 
skaitot no avansa samaksas brīža. Minētais termiņš netiks pagarināts, gadījumā, ja 
atbilstoši Nolikuma 1.11.punkta prasībām būs nepieciešamība Pasūtītājam lūgt 
Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, un/vai atbilstoši Nolikuma 
4.3.punkta prasībām būs nepieciešamība Pasūtītājam lūgt Pretendentam pagarināt 
piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu. 
 
3.jautājums 
Nolikuma pielikumā Nr. 3 punktā 6. ir teikts ka pretendents apliecina ka piekrīt parakstīt 
iepirkuma līgumu Konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā. Tātad Pretendentam nav 
iespēju kaut ko mainīt iepirkuma līguma redakcijā un formulējumos. Tāpat nolikuma 7.15. 
punktā ir teikts ka Pretendentam ir jāiesniedz Līgumu projekti Autobusa un enerģijas 
uzkrāšanas baterijas remontdarbiem, ekspluatācijai un tehniskajām apkopēm. Tāpat šajā 
punktā ir teikts ka Pasūtītājs drīkst veikt būtiskas korekcijas Pretendenta piedāvātajos 
līgumu projektos. Tātad - Pretendents drīkst veikt jebkuras izmaiņas līgumu nosacījumos. 
 
Jautājums: vai būtiskās izmaiņas Pretendentam tiks nosūtītas izskatīšanai pirms uzvarētāja 
pasludināšanas un pretendentam kurš nepiekrīt Pasūtītītāja būtiskajām korekcijām ir 
tiesības atkāpties nezaudējot Piedāvājuma nodrošinājumu? Ja Pretendents vispirms tiek 
atzīts par uzvarētāju un tikai tad tiek iepazīstināts ar būtiskajām korekcijām, kurām 
Pretendents iespējams nepiekrīt, un Pretendentam atsakoties noslēgt Līgumu tiek zaudēts 
Piedāvājuma nodrošinājums? 
 
Gribētos piezīmēt kā šādas būtiskas korekcijas, kurām nav variantu nepiekrist vai zaudēt 
Piedāvājuma nodrošinājumu, uzzināt pēc konkursa noslēgšanas nebūtu ļoti korekti un 
korektāk būtu noteikt procedūru šo būtisko izmaiņu saskaņošanai ko arī lūdzam izdarīt. 
 
3.atbilde 
Nolikuma 7.15.punkta otrā daļa nosaka, ka Pretendentam jāiesniedz Līgumu projekti, 
ņemot vērā Konkursa nolikuma Pielikumā Nr. 2 “Speciālie noteikumi Autobusa un 
elektroenerģijas uzglabāšanas sistēmas remontdarbiem, ekspluatācijai un tehniskām 
apkopēm” noteiktās prasības. Pasūtītājam ir tiesības veikt būtiskas korekcijas 
Pretendenta iesniegtajos Autobusa un elektroenerģijas uzglabāšanas sistēmas 
remontdarbu, ekspluatācijas un tehnisko apkopju līgumu projektos. 
Pasūtītājs par nepieciešamajām būtiskām korekcijām informēs Pretendentu pēc 
uzvarētāja noteikšanas. Ja Pretendents nepiekrīt būtiskām korekcijām, tad 
atkāpjoties, zaudē piedāvājuma nodrošinājumu. Vēlamies atzīmēt, ka jebkurā 
gadījumā minēto līgumu gala redakcija tiks noteikta pārrunu ceļā, ņemot vērā 
Nolikuma Pielikumā Nr.2 ietvertos obligāti izpildāmos Speciālos noteikumus 
Autobusa un elektroenerģijas uzglabāšanas sistēmas remontdarbiem, ekspluatācijai 
un tehniskām apkopēm. 
 
4.jautājums 
Nolikuma Pielikuma Nr. 1 punkta 6.1. apakšpunktā 6.1.1. ir teikts - Virsbūves krāsojums – 
divās krāsās, vienkārš 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 ir zīmējums? Vai ir zināmi krāsu kodi pēc RAL? Vai ir kāda 
cita precizējoša informācija? 
 
4.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.2019/1, nolikuma Pielikumā Nr.10 pievienotā 
Līguma par autobusu iegādi 3.3.punktam. 
 
5.jautājums 
Nolikuma Pielikuma Nr. 10. punktā 2.4. ir teikts par nosacījumiem piegādei, nodevām un 
visām izmaksām utt…. Bet nav nekas teikts par OCTA apdrošināšanu. 
 
Jautājums: kā jārisina jautājums par OCTA polisi lai lai autobuss būtu izmantojams ceļu 
satiksmē? 
 
5.atbilde 
OCTA apdrošināšanu veiks Pasūtītājs, par konkrētu OCTA veikšanas brīdi un kārtību 
pusēm savstarpēji vienojoties pirms autobusu piegādes.  
 
6.jautājums 
Nolikuma Pielikuma Nr. 10. punktos 3.5. līdz 3.10. ir norādīta pirmreizējā autobusu pārbaude 
rūpnīcā pirms piegādes procesa.  
 
Jautājums: Vai visam autobusam jau rūpnīcā ir jāatbilst Nolikuma Pielikumam Nr. 1? Daži 
darbi, piemēram Pielikuma Nr. 1 7.10. punktā tiks pabeigti Latvijā, kā arī punktos 11., 12., 
13., minēto sistēmu kalibrācija tiks veikta Latvijā tieši pirms autobusu piegādes. Vai būtu 
pieņemams piedāvājums ka rūpnīcā ir pirmreizējā parbaude par būtiskiem trūkumiem, bet 
gala pārbaude tomēr ir Latvijā saskaņā ar Nolikuma termiņiem?   
  
6.atbilde 
Visam autobusam pirmreizējās pārbaudes brīdī ir pilnībā jāatbilst Nolikuma Pielikumā 
Nr. 1 pievienotās Tehniskās specifikācijas prasībām. Visām sistēmām ir jābūt 
uzstādītām un jāspēj darboties demonstrācijas režīmā. Tehniskās specifikācijas  11., 
12. un 13.punktā minēto  sistēmu kalibrācijas, regulācijas, parametru ievades un citas 
programmējamās un parametrējamās darbības var tikt veiktas Latvijā. 
 
 
7.jautājums 
Nolikuma Pielikuma Nr. 10 punktā 4.2. ir noteikta autobusu vadītāju apmācības noteikumi 3 
(trīs) kalendāro gadu laikā. 
 



Jautājums: Vai noteiktās papildus apmācības jāorganizē katru gadu 3 (trīs) gadu laikā 
norādītajam autobusu vadītāju skaitam vai vienu reizi 3 (trīs) kalendārajos gados 
norādītajam autobusu vadītāju skaitam? 
 
7.atbilde 
Atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr. 10 pievienotā Līguma par autobusu piegādi 
4.2.punktam, papildus autobusu vadītāju apmācība trīs gadu periodā jāveic trīs 
reizes, t.i. par visu trīs gadu periodu kopā trīs reizes. 
 
8.jautājums 
Nolikuma punktā 6.1.5. ir teikts par iespējamo izbraukuma servisu un remontiem. Nolikuma 
pielikumos Nr. 10 un Nr. 11. punktos 5.3. ir norādīti remontdarbu termiņi. 

- Vai veicot izbraukuma remontus remonta termini var tikt pagarināti par 
izbraukuma sagatavošanai un veikšanai nepieciešamo laika periodu? 

 
8.atbilde 
Veicot remontdarbus izbraukuma servisā, remontdarbu termiņi netiek pagarināti par 
izbraukuma sagatavošanai un veikšanai nepieciešamo laika periodu. 
 
9.jautājums 
Nolikuma Pielikumos Nr. 10 un Nr. 11. Punktos 5.7. ir teikts par EUS patstāvīgu uzraudzību. 
Nolikuma pielikuma Nr. 2 punktā 4.12. ir teikts ka Pasūtītājs ir tiešibas izbeigt EUS 
apkalpošanas līgumu. 

- Vai laužot EUS apkalpošanas  līgumu, tiek izbeigtas Nolikuma pielikumos Nr. 10 
un Nr. 11. Punktos 5.7. noteiktās prasības? 

 
9.atbilde 
Atklāta konkursa „Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde”, iepirkuma 
identifikācijas Nr.2019/1, nolikuma Pielikumā Nr. 10 pievienotā Līguma par autobusu 
piegādi 5.7.punktā un Pielikumā Nr.11 pievienotā Līguma par autobusu piegādi 
5.7.punktā noteiktā prasība paliek spēkā, neatkarīgi no EUS apkalpošanas līguma 
noslēgšanas vai spēkā esamības.   
 
10.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? Vai šie nosacījumi un cenas būs vienādi  visiem pretendentiem? Vai ir iespējams 
uzzināt telpu un infrastrukturas izmantošanas maksas aprēķinu principus? 
 
10.atbilde 
Par Pasūtītāja telpu un infrastruktūras izmantošanas kārtību puses savstarpēji 
vienosies, atkarībā no konkrētās situācijas un apstākļiem. 
 
 
11.jautājums 
Nolikuma Pielikuma Nr. 1 punktā 2.9. ir teikts  - Akumulatoru bateriju (turpmāk - AKB) 
uzlādes sistēma, kura tiek darbināta no 220 V sprieguma elektroenerģijas tīkla. 



Komplektācijā iekļauts elektriskā pieslēguma kabelis. Nolikuma Pielikuma Nr. 1 punktā 2.10. 
ir teikts  - EUS balansēšanas sistēma, ja autobusam tāda ir nepieciešama, tiek nodrošināta 
no 220 V sprieguma elektroenerģijas tīkla. Komplektācijā iekļauts elektriskā pieslēguma 
kabelis. 
 
Lai norādītas divas funkcijas darbotos visefektīvāk un arī nebūtu nepieciešami vairāki 
elektriskā pieslēguma kabeļi kas sarežģītu autobusa autobusa uzbūvi, komplektāciju un 
novietošanu stāvvietā ir izveidots pieslēgums kur abu minēto funkciju darbība tiek 
nodrošināta ar viena elektriskā pieslēguma kabeļa pievienošanu.  
                
Jautājums: Balstoties uz augstāk minēto pamatojumu un skaidrojumu vai tiks akceptēts 
piedāvājums kur minēto funkciju darbība tiks nodrošināta ar vienu elektriskā pieslēguma 
kabeli? 
 
11.atbilde 
Piegādātājs akceptēs piedāvājumu, kur Nolikuma Pielikumā Nr.1 pievienotās 
Tehniskās specifikācijas 2.9. un 2.10.punktā noteikto funkciju darbība tiks 
nodrošināta ar vienu elektriskā pieslēguma kabeli. 
 
12.jautājums 
Nolikuma Pielikuma Nr. 1 punktā 1.5.1.ir noteikti klimatiskie apstākļi kādos autobusi tiks 
ekspluatēti. Un konkrēti - relatīvais mitrums līdz 90%. Nolikuma Pielikuma Nr.1 punktā 13.2 
ir noteikts APSS darbības relatīvais mitrums līdz 95%  
Jautājums: vai šiem diviem parametriem būtu jābūt vienādiem? Ja jā – kurš ir pareizais?  
 
12.atbilde 
Nolikuma Pielikumā Nr. 1 pievienotās Tehniskās specifikācijas  1.5.1. punktā ir 
noteiktas vispārējās ekspluatācijas prasības autobusam – gaisa relatīvais mitrums 
līdz 90%. Tehniskās specifikācijas 13.2.punktā ir noteiktas prasības APSS sistēmai, 
kurai jānodrošina darbība gaisa relatīvajā mitrumā līdz 95%. Šiem diviem parametriem 
nav jābūt vienādiem. 
  
13.jautājums 
Nolikuma pielikumā Nr. 1.  Punktos 10.24 un 11. un 12 ir apraksts par dažādām uzraudzības 
un informācijas sistēmām, bet nav aprakstīts kā viņām jādarbojas. Nolikuma Pielikuma Nr.1 
punktā 13. ir minēta APSS, kur norādīts ka tā darbojas pie ieslēgtas aizdedzes.   
Jautājums: vai būtu iespējams norādīt punktos 10.24., 11. Un 12. norādīto sistēmu darbības 
nosacījumus? 
 
13.atbilde 
Nolikuma Pielikumā Nr.1 pievienotās Tehniskās specifikācijas 10.24. punktā 
norādītās sistēmas darbība jānodrošina atbilstoši izvirzītajām prasībām pie ieslēgta 
aizdedzes slēdža. 
 
Tehniskās specifikācijas 11. punktā norādītās sistēmas darbības nosacījumi ir 
noteikti  Tehniskās specifikācijas 11.1. punktā – ieslēdzot aizdedzes slēdzi, tiek 
nodrošināta uzraudzības sistēmas kameru nepārtraukta darbība un datu ierakstīšana. 
 
Tehniskās specifikācijas12. punktā norādītās sistēmas darbība tiek nodrošināta pie 
ieslēgta aizdedzes slēdža. 
 
 



14. 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 
viļņotas līnijas vai lauztas, vai ir zīmējums? Vai ir zināmi krāsu kodi pēc RAL? Vai ir kāda 
cita precizējoša informācija? 
 
Saņemtā atbilde par krāsas tipu, veidu, proporcijām tomēr nesniedz pilnīgu skaidrību par 
Pasūtītāja vēlmēm. Izvēloties akrila vai metālisku krāsu, ar laku vai bez, kā arī to savstarpējo 
proporciju un dizaina sarežģītību var tikt ietekmēta cenu veidošanās.  
 
Lūdzam tomēr rast iespēju precīzāk formulēt iespējamo krāsojumu lai būtu vienota sapratne 
Pasūtītājam un visiem iespējamajiem Pretendentiem par nepieciešamo krāsojumu un 
dizainu, kā arī veidot skaidru un saprotamu cenas aprēķinu izslēdzot jebkuras iespējamās 
neskaidrības. 
 
14. atbilde 
Krāsojums būs atkarīgs no konkrētā autobusa virsbūves formas un dizaina. Krāsas 
veids (akrils, metāliska krāsa, ar laku vai bez tās) nav noteikts, to brīvi izvēlas 
Pretendents, izvērtējot krāsojuma piemērojamību autobusa ekspluatēšanai Nolikuma 
Pielikumā Nr.1 ietvertajā Tehniskajā specifikācijā norādītajos Valmieras pilsētas 
nozīmes maršrutu tīkla klimatiskajos apstākļos.   
Pasūtītāja plānotais krāsojums: jumts un autobusa krāsojuma zonas līdz logu 
apakšējai daļai – baltā krāsā, pārējās autobusa krāsojuma zonas – divu krāsu 
kombinācijā (baltā tonī un Pasūtītāja izvēlētā krāsas tonī). Vienkāršs dizains, bez 
zīmējumiem. Ņemot vērā Konkursa rezultātā iegādājamā autobusa formu un dizainu, 
var mainīties norādīto krāsu proporcija un izvietojums. 
 
15. 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 iespējams izmantot Pasūtītāja telpas un 
infrastruktūru (ūdeni, siltumu, elektrību, saspiesto gaisu…)? Vai par to ir/būs jāveic 
apmaksa? Vai šie nosacījumi un cenas būs vienādi  visiem pretendentiem? Vai ir iespējams 
uzzināt telpu un infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķinu principus? 
 
Atbilde nesniedz skaidru un saprotamu priekšstatu par iespējamām izmaksām veicot 
autobusu apkopi un remontu Pasūtītāja adresē. 
Lai izslēgtu jebkuras iespējamās spekulācijas par iespējamām izmaksām veicot autobusu 
apkopes un remontus Pasūtītāja adresē lūdzam norādīt skaidras un precīzas cenas par 
telpu nomu, siltuma, ūdens, saspiestā gaisa, mazgātuves un stāvvietas izmantošanu ar 
pievienotu Jūsu plānoto inflācijas koeficientu. 
Varbūt būs izdevīgāk veikt apkopes un remontus Pasūtītāja adresē nevis attīstīt savu 
servisa darbnīcu. 
 
 
 



15. atbilde 
Par Pasūtītāja telpu izmantošanu, siltumenerģiju un apgaismojumu telpā, stāvvietas 
izmantošanu nav paredzēts noteikt samaksu. Par Pasūtītāja infrastruktūras (t.sk. 
ūdens, saspiestā gaisa, elektroenerģiju tehnisko iekārtu darbināšanai) izmantošanu 
paredzēts noteikt samaksu atbilstoši Pasūtītāja spēkā esošajam remonta vietas 
izmantošanas cenrādim. Atbildes sniegšanas brīdī spēkā esošās cenas - 
Remontvieta bez palīgaprīkojuma vienai transporta vienībai EUR 3,00/stundā, 
Remontbedres izmantošana vienai transporta vienībai EUR 5,00/stundā, 
Remontvietas izmantošana ar statņu pacēlājiem vienai transporta vienībai EUR 
10,00/stundā. 
Transportlīdzekļu mazgāšana atbilstoši Pasūtītāja spēkā esošajam cenrādim. 
Atbildes sniegšanas brīdī spēkā esošā cena – EUR 22,00 par autobusa virsbūves 
mazgāšanu ar mazgāšanas iekārtu un mazgāšanas līdzekļiem. 
Pasūtītāja apstiprinātie cenrāži var tikt grozīti vienu reizi kalendārā gadā, Pasūtītājs 
nav noteicis plānoto inflācijas koeficientu. 


