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Ar šo informējam, ka Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija ir 

saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklātā konkursa Lauksaimniecības tehnikas piegāde 

LLU MPS “Pēterlauki” vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko 

institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” 

ietvaros (id.Nr. LLU/2017/135/AK) nolikuma 2. daļas tehnisko specifikāciju. 

 

1. uzdotais jautājums: 
Aprakstītais “Reduktoros ar 60 pārnesumiem” punktā 1.4. ir paredzēts, lai būtu iespēja sēt 

lauciņus garumā 2 – 32 m diapazonā saskaņā ar punktu 1.5. 

Vai skaitīsies ekvivalenta prece ar bezpakāpju reduktoru, kas atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību, iespēja sēt lauciņus 

2 – 32 m garumā vismaz ar dažādām 60 pakāpēm (soļiem)? 

1.jautājuma sniegtā atbilde: 

Nē, neskaitīsies, jo pretendentam ir jāpiedāvā Reduktors ar 60 pārnesumiem. 

2. uzdotais jautājums: 
1.13. punktā “Dubultā pacelšana rapša sēklām” 

Dubultā pacelšana rapša sēklām ir viena ražotājā risinājums. Vai skaitīsies ekvivalenta prece ar 

tehnisko risinājumu, kas nodrošina pilnīgu rapšu sēklu izbiršanas procesu ar automātisku 

pacelšanu uz nepieciešamo laika posmu, un kas neprasa dubultu pacelšanu? 

2. jautājuma sniegtā atbilde: 

Dubultā pacelšanas sistēma ir nepieciešama sīksēklu kūltūraugu sējai, jo tas nodrošina 

precīzāku sēklas sadalījumu uz sēklu vadiem. Tādejādi tiks nodrošināta  vienmērīgāka sēklas 

izsēja, kā rezultātā tiks paaugstināts izmēģinājumu kvalitātes līmenis. Tehniskais risinājums, kas 

nodrošina pilnīgu rapšu sēklu izbiršanas procesu ar automātisku pacelšanu uz nepieciešamo laika 

posmu, netiks uzskatīts par ekvivalentu. 

3. uzdotais jautājums: 

1.16. punktā “Automātiskā slīpuma kompensācijas sistēma ar sensoriem līdz 15% slīpuma.” 

Lūdzam precizēt vai 15% ir minimālās prasības, ja būs labāka slīpuma kompensācija vai tiks 

uzskatīts par atbilstošu? 

3. jautājuma sniegtā atbilde: 

Par atbilstošu uzskatīsim, ja var nodrošināt līdz 15% slīpumu. 

4. uzdotais jautājums: 
1.17. punkts “Diski – 10 Green plain vai ekvivalenta tipa dubultie diski ar piespiedējriteni un 

zariem.” 

Lūdzu, precizējiet vai diski ir domāti Great Plain? Un vai skaitīsies ekvivalenta prece arī cita 

ražotāja diski, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā 

specifikācijā izvirzīto prasību: dubultie diski ar piespiedējriteni un zariem? 

4. jautājuma sniegtā atbilde: 

Diski ir domāti “Great Plain”, un cita ražotāja diski skaitīsies ekvivalenta prece, ja tie atbilst 

tehniskajām specifikāciju prasībām. 
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