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Rīgā, 16.03.2020. Nr. 830 

 
Pretendentam 

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

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) 
2021.gada 11.martā saņēma ieinteresētā piegādātāja 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:  

Vai objektam ir pieejama topogrāfija, ja jā, lūdzam to atsūtīt? 

Atbilde: 

Objektam nav aktuāla topogrāfija, savukārt vēršam uzmanību, ka atbilstoši nolikumam 
un tajā noteiktajam darba uzdevumam izpildītājam būs jāveic būvprojekta izstrādi minimālajā 
sastāvā, paredzot arī topogrāfijas izstrādi. 

 

2. jautājums: 

Iepirkuma specifikācijā norādītajam ģeneratoram piegādes laiks ir 15 nedēļas 
(ražošana 13.nedēļās + piegāde 2.nedēļas). Lai ievērotu iepirkumā norādītos Līguma izpildes 
termiņus, 16 nedēļas no Līguma spēkā stāšanās dienas, vai Pasūtītājs būs gatavs apstiprināt 
ģeneratora pasūtīšanu uzreiz pēc Līguma noslēgšanas, t.i., pirms Būvprojekta izstrādāšanas 
un saskaņošanas? 

Atbilde: 

Vēršam uzmanību, ka līguma priekšmets ir viens kopums - dīzeļģeneratora piegāde un 
uzstādīšana, kur atbilstoši līgumam, nav paredzēti pasūtījumi pa daļām. Noslēdzot līgumu, 
pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt visu līguma priekšmeta kopumu piegādāt un uzstādīt 
dīzeļģeneratoru. 

 

3. jautājums: 

Lūdzam atsūtīt Tehniskā uzdevuma 3.pielikuma “Dīzeļģeneratora plānotās 
uzstādīšanas vietas skici” dwg formātā? 

Atbilde: 

Norādām, ka DWG faili tiks izsniegti pēc līguma noslēgšanas.  

 

4. jautājums: 

Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā dotā Tehniskā uzdevuma 1.4.6.punktā ir minēts, ka 
esošais un projektējamais ģenerators jāpieslēdz pie Objekta dīzeļdegvielas tvertnes. Vai 
Objekta dīzeļdegvielas uzglabāšanas sistēmā ir uzstādīti sūkņi degvielas pārsūknēšanai uz 
abu ģeneratoru bākām? Tāpat lūdzam precizēt Objekta Dīzeļdegvielas sistēmas pieslēguma 
vietas abiem ģeneratoriem. 
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Atbilde: 

Šobrīd pie Objekta dīzeļdegvielas tvertnes ir pieslēgts viens no diviem esošajiem 
dīzeļģeneratoriem (turpmāk – DG) ar attiecīgu sūkni. Otrs DG barojas no savas tvertnes. 
Piedāvājumā jāparedz projektējamā DG un viena esošā DG pieslēgšana kopējai 
dīzeļdegvielas tvertnei. 

 

5. jautājums: 

Ņemot vērā Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā dotā Tehniskā uzdevuma prasības 
1.4.1.par abu ģeneratoru sinhronu darbu, lūdzam precizēt vai piegādātāja apjomos jāiekļauj 
tikai vadības signālu kabeļu izbūve un pieslēgšana ARI sistēmai pie esošām spailēm, vai jāveic 
arī objekta ARI sistēmas konfigurācija un papildināšana jaunā ģeneratora pieslēgšanai? 
 
 Atbilde: 
 Jāveic ARI sistēmas konfigurēšana un papildināšana. 
 
 
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 
Valdes priekšsēdētājs E. Beļskis 
 
 
T.Pužule 29251017 
Tatjana.puzule@lvrtc.lv 

 

 


