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Rīgā, 25.03.2020. Nr. 30FAD.04-01/15/01961 
Pretendentam 

 
Par iepirkuma “Dīzeļģeneratora piegāde un 
uzstādīšana” ID Nr. ESP-2021/1 nolikumu 
 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC 
jeb Pasūtītājs) saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma “Dīzeļģeneratora 
piegāde un uzstādīšana” ID Nr.ESP-2021/1 nolikumu (turpmāk – Iepirkums). Ņemot vērā 
uzdotos jautājumus, LVRTC sniedz šādas atbildes: 

 

1.jautājums: 

Konkursa nolikumam pievienotajā uzstādīšanas vietas skicē, zem projektējamā 
dīzeļģeneratora atrodas ūdensvads. Projektējot var rasties sarežģījumi novietojot 
dīzeļģeneratoru tieši virs ūdens vada trases. Pēc skices arī var saprast, kad šis ūdens 
vads tiek demontēts, vai, nosakot projektēšanas apjomus un veicot izmaksu aprēķinus, 
ir jāparedz kādas darbības šī ūdensvada demontāžas sakarā? 

Atbilde: 

Projektējamā dīzeļģeneratora betona pamats ir jāprojektē un jārealizē, paredzot to 
pagaidu izpildījumā, ar iespēju nepieciešamības gadījumā betona pamatu nocelt. 

 

2.jautājums: 

Vai projektēšanas apjoms ir jāparedz arī perspektīvajam G4 dīzeļģeneratora 
novietojumam, kur: 

a. Būtu ieprojektēta arī pamatne perspektīvajam G4 dīzeļģeneratoram; 

b. Jaunais nožogojums atrastos atbilstoši skicē norādītajam apjomam, attiecīgi 
tiktu ietvertas arī perspektīvā dizeļģeneratora G4 robežas; 

c. Jaunais kabeļu plaukts tiktu paredzēts arī perspektīvajam kabeļu apjomam un 
slodzei no G4 dīzeļģeneratora. 

Atbilde: 

Betona pamatne, nožogojums un kabeļu plaukts jāprojektē tikai Iepirkuma nolikumā 
noteiktā apjomā. 

3. jautājums: 

Ja kāds no iepriekšējā punktā minētajiem nosacījumiem ir jāparedz projektējot, tad vai 
ir papildus jāparedz kāds no šiem minētajiem darbiem jau šajā etapā? 

Atbilde: 

Nav jāparedz, sk. atbildi uz  2.jautājumu. 

 

4. jautājums: 

Vai projektējot G2 un G3 dīzeļģeneratoru pieslēgumus pie esošās Objekta 
dīzeļģeneratora tvertnes ir jāparedz degvielas pārsūknēšanas procesa automātika, vai 
arī minēto dīzeļģeneratoru uzpilde tiks veikta manuāli? 
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Atbilde: 

Jāparedz degvielas pārsūknēšanas automātika G2 un G3. 

 

5. jautājums: 

Iepirkuma nolikuma punktā Nr. 7.1. minēts “Būvprojekts minimālā sastāvā jāizstrādā, 
jāsaskaņo ar Pasūtītāju, jāiesniedz Būvvaldē un jāsaņem būvatļauja - 8 nedēļas”. 
Informējam, ka termiņš norādīts pārāk īss, jo topogrāfijas izstrāde aizņem 8-12 
nedēļas, būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošana būvvaldē aizņem 4,5 nedēļas. 
Būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde – 1 nedēļa pēc topogrāfijas saņemšanas. 
Kopumā ir nepieciešamas vismaz 18 nedēļas.  

Iepirkuma nolikuma punktā Nr. 7.2. minēts “Būvprojekts pilnā apjomā jāizstrādā, 
jāsaskaņo ar Pasūtītāju, jāiesniedz Būvvaldē - 12 nedēļas no Līguma noslēgšanas”. 
Informējam, ka šis termiņš norādīts pārāk īss, jo būvprojekta izstrādei nepieciešama 1 
nedēļa, saskaņošana ar atbildīgajām organizācijām – 4,5 nedēļas. Tas nozīmē, ka 
kopā nepieciešamas 6 nedēļas pēc būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas. Pilnai 
būvprojekta izstrādei nepieciešamas 24 nedēļas.  

Iepirkuma nolikuma punktā Nr. 7.3. minēts “Atzīme būvatļaujā par projektēšanas darbu 
izpildi - 14 nedēļas no Līguma noslēgšanas”. Informējam, ka būvprojekta saskaņošana 
būvvaldē aizņem 4,5 nedēļas. Tas nozīmē, ka atzīmi būvatļaujā par projektēšanas 
darbu izpildi nepieciešamais laiks ir 28,5 nedēļas. 

Ar šo, SIA “Citrus Solutions” lūdz pagarināt nolikuma punktos Nr.7.1., 7.2. un 7.3. 
noteiktos termiņus. 

Atbilde: 

Iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi, ievērojot Pasūtītāja vajadzību. 

 

6. jautājums: 

Iepirkuma nolikuma punktā Nr. 7.4. minēts “Visi montāžas darbi jāpabeidz un 
dīzeļģenerators jāieslēdz darbā - 16 nedēļas no Līguma noslēgšanas”. Informējam, ka 
visu būvdarbu veikšanai nepieciešamas 4 nedēļas, līdz ar to, kopējais termiņš no 
līguma noslēgšanas brīža ir nepieciešamas 32,5 nedēļas. 

Atbilde: 

Pasūtītājs veiks grozījumus iepirkuma nolikumā. 

 

7. jautājums: 

 

Tehniskā uzdevuma pielikumā Nr.3 Dīzeļģeneratora plānotās uzstādīšanas vietas 
skicē norādītas divas zaļas līnijas. Ar divām zaļām līnijām norādītas apakšzemes 
komunikācijas. Lūdzam precizēt vai šo komunikāciju pārnešanas jeb demontāžas 
izmaksas jāiekļauj šī iepirkuma piedāvājumā? 

Atbilde: 

Esošās komunikācijas nav jāpārceļ. Virs komunikācijām uzstādītajam pamatam jābūt 
pagaidu izpildījumā ar iespēju nepieciešamības gadījumā to nocelt.  
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8. jautājums: 

Vai projektējamajam ģeneratoram nepieciešama sinhrona darbība kopā ar esošo 
ģeneratoru? 

Atbilde: 

Jā, projektējamajam ģeneratoram nepieciešama sinhrona darbība kopā ar esošo 
ģeneratoru. 

 

9. jautājums: 

Iepazīstoties ar nolikumam pievienoto pielikumu Nr. 8 - līguma projektu, lūdzam veikt 
korekcijas SIA “Citrus Solutions” piedāvātajā redakcijā. Sk. pielikumā Nr.1.  

Atbilde: 

Norādām, ka Pasūtītāja ieskatā Līguma projekts ir atbilstošs, ar mērķi sasniegt 
iepirkuma priekšmeta izpildi. Līguma piedāvātās izmaiņas no Pasūtītāja puses nav 
paredzētas (izņemot, kas būs saistītas ar nolikuma grozījumiem). 

 

10. jautājums: 

Pamatojoties uz jautājumiem augstāk, SIA “Citrus Solutions” lūdz veikt grozījumus 
iepirkuma nolikumā, tā pielikumos un pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. 

Atbilde: 

Vēršam uzmanību, ka 17.03.2021. ir veikti Iepirkuma nolikuma grozījumi, paredzot 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 31.03.2021. Šobrīd pasūtītājs 
plāno pārskatīt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, to pagarinot, jo tiks veikti grozījumi 
iepirkuma nolikumā. 

 

11. jautājums: 

Vai Pasūtītājs nodrošinās degvielu dīzeļģeneratora darbības testam? Ja nē, tad cik 
liels apjoms degvielas ir jāparedz piegādātājam? 

Atbilde: 

Pasūtītājs nodrošinās nepieciešamo dīzeļdegvielas apjomu dīzeļģeneratora darbības 
testam.  

 

12. jautājums: 

Plānotā dīzeļģeneratora uzstādīšanas vieta sakrīt ar torņa rekonstrukcijas būvprojektā 
paredzētiem dīzeļģeneratoriem. Lūdzam apstiprināt, ka gadījumā ja būs nepieciešams 
veikt torņa rekonstrukcijas būvprojekta izmaiņas, to nodrošinās Pasūtītājs. 

Atbilde: 

Nepieciešamības gadījumā Rīgas Radio un televīzijas torņa pārbūves projekta 
izmaiņas nodrošinās Pasūtītājs. 
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13. jautājums: 

Tā kā TV tornis valsts nozīmes kultūras piemineklis noteikti būs nepieciešams 
saskaņojums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 

Atbilde: 

Izpildītājam jāveic projekta saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. 

 

14. jautājums: 

Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās izpildītāju ar derīgu topogrāfisko plānu. 

Atbilde: 

Objektam nav aktuāla topogrāfija, savukārt vēršam uzmanību, ka atbilstoši Iepirkuma 
nolikumam un tajā noteiktajam darba uzdevumam izpildītājam jāparedz  topogrāfijas 
izstrāde, ja to nosaka normatīvie akti. 

 

15. jautājums: 

Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās izpildītāju ar tā rīcībā esošiem 
inžnierģeoloģiskās izpētes rezultātiem. 

Atbilde: 

Objektam nav aktuāla inženierģeoloģiskā izpēte. Ja Izpildītājs uzskata, ka darba 
uzdevuma izpildei tāda ir nepieciešama, Izpildītājam jāparedz inženierģeoloģiskā 
izpētes izstrāde. 

 

16. jautājums: 

Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās būvprojekta ekspertīzi, ja tāda būs 
nepieciešama. 

Atbilde: 

Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs nodrošinās būvprojekta ekspertīzi.  Ekspertīzes 
veikšanas laiks neietilpst būvprojekta izstrādē. 

 

17. jautājums: 

Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās būvuzraudzību būvdarbu veikšanas laikā. 

Atbilde: 

Pasūtītājs nodrošinās būvuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. 

 

18. jautājums: 

Lūdzam apstiprināt, ka saskaņošanu ar trešām pusēm nodrošina Pasūtītājs jo  

Atbilde: 

Izpildītājam jāveic projekta saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. 
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19. jautājums: 

Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma punkts 1.4.4 nosaka “noguldīt nepieciešama 
šķērsgriezuma zemsprieguma kabeļlīniju no esošās transformatoru apakšstacijas KTA-
3 (turpmāk - KTA-3) 0.4kV sadalnes līdz projektējamajam dīzeļģenaratoram;”. Lūdzam 
apstiprināt, ka kabeļlīnijas sķērsgriezumu piegādātājām jāizvēlas izejot no 
dīzeļģeneratora avārijas režīma jaudas 800 kVA bez papildus rezerves. 

Atbilde: 

Izpildītājam jāparedz kabeļa šķērsgriezums, kas nodrošinās DG atbilstošu pieslēgumu 
esošajai infrastruktūrai.  

 

20. jautājums: 

Lūdzam Pasūtītāju pārskatīt un grozīt līguma izpildes termiņus, jo atbilstoši spēkā 
esošai likumdošanai un būvniecības procesam iepirkuma priekšmetā noteikto darbu 
realizācijai nepieciešamas vismas 30 nedēļas. Pielikumā Nr.1 pievienojam Rīgas 
pilsētas būvvaldes izstrādātu būvniecības procesa shēmu un sagatavotu laika grafiku 
nedēļās atbilstoši iepirkuma priekšmetam. 

Atbilde: 

 

Izpildītājam jāizvēlas piemērotākais un atbilstošākais būvniecības regulējums atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, kas dod iespēju Darbus veikt īsākā laika posmā, kā, 
piemēram, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts. 

 

21.jautājums: 

Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma punkts 1.4.6. nosaka “projektējamā dīzeļģenaratora un 
esošā dīzeļģeneratora G2 degvielas bāku pieslēgt pie esošās Objekta dīzeļdegvielas 
tvertnes;” Lūdzam apstiprināt, ka ir nepieciešams veikt dīzeļģeneratoru degvielas bāku 
savienošanu ar metāla caurulēm ar objektā esošo dīzeļdegvielas tvertni bez papildus 
vārstiem, ventiļiem un degvielas sūkņa pieslēguma pie dīzeļģeneratoru kontrolieriem.   

Atbilde: 

Izpildītājam ir jānodrošina risinājums automātiskas degvielas uzpildes funkcionalitātei 
gan DG2, gan DG3. 

 

22. jautājums: 

Pēc objekta apsekošanas, kā savu risinājumu dīzeļģeneratora novietošanai redzam tā 
pamatnes betonēšanu uz vietas objektā. Ņemot vērā šāda pamata ierīkošanas 
tehnoloģisko procesu, lūdzam pagarināt periodu montāžas darbiem un dīzeļģeneratora 
ieslēgšanai darbā līdz 20 nedēļām no Līguma noslēgšanas brīža. 

Atbilde: 

Pretendents var izvēlēties racionālāko risinājumu, t.i., izmantojot rūpnieciski izgatavotu 
pamatu vai veikt betonēšanu uz vietas objektā. Visos gadījumos pamatam jābūt pagaidu 
izpildījumā ar iespēju nepieciešamības gadījumā to nocelt. 
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23. jautājums: 

Lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu par vienu nedēļu, tas ir līdz š.g. 
29.martam. 

Atbilde: 

Informējam, ka tiks veikti iepirkuma nolikuma grozījumi. Lūgums sekot līdzi 
publicētajām izmaiņām LVRTC mājas lapā. 

 
 Pasūtītājs vērš uzmanību, ka tiks veikti iepirkuma nolikuma grozījumi. Lūgums 
sekot līdzi publicētajām izmaiņām LVRTC mājas lapā. 
 
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 
 
 
 
T.Pužule 29251017 
Tatjana.puzule@lvrtc.lv 


