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Ar šo informējam, ka Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija ir 

saņēmusi vēstuli ar jautājumu 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: 

1.4. punktā “Reduktors ar 60 pārnesumiem” 

Saskaņā ar informāciju pretendentiem punktu 2 “Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts 

preces...pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas 

atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā 

izvirzīto prasību.” 

Tā kā no iepriekšējās atbildes varēja noprast, ka prece skaitīsies saskaņā ar specifikāciju, ja 

komplektā tiks piedāvāts jebkurš 60 soļu reduktors kā atsevišķa daļa, lūdzam izskaidrot vai 

Pasūtītājs domāja, ka reduktors ir atsevišķs mehānisms, nesaistīts ar sējmašīnas funkcionalitāti? Ja 

nē, lūdzam izskaidrot viņa funkcijas, ieskaitot no kāda elementa viņš ņem griezes momentu un 

pienes kādam funkcionālam elementam? Kādus parametrus sējmašīnai vēlas regulēt Pasūtītājs ar 

šo reduktoru? Kādiem soļiem? 

Vai reduktors paredzēts tam, lai regulētu lauciņu garumu no 2m līdz 32 m diapazonā ar soli 25 

cm. (32m-2m)/60 = 25 cm. 

Lūdzam konkrēti minēt, kādām funkcijām ir jābūt norādītai konkrētai precei-reduktors ar 60 

pārnesumiem ekvivalentai precei, lai uzskatītu, ka viņa ir ekvivalenta? 

1. jautājuma sniegtā atbilde: 

Konkursa tehniskās specifikācijas punktā 1.4. ir norādīta prasība, ka ir nepieciešams pārnesums, 

pakāpju (zobratu) reduktors. 

Par ekvivalentu preci tiks uzskatīts jebkurš reduktors, kuram ir noteiktas pārnesuma pakāpes. 

2. uzdotais jautājums: 

1.13. punktā “Dubultā pacelšana rapša sēklām” 

Atbilstoši atbildei no vēstules 15.01.2018. Nr.32-14.1/01.04 rakstīts: Dubultā pacelšanas sistēma 

ir nepieciešama sīksēklu kultūraugu sējai, jo tas nodrošina precīzāku sēklas sadalījumu uz sēklu 

vadiem. Tādejādi tiks nodrošināta vienmērīgāka sēklas izsēja, kā rezultātā tiks paaugstināts 

izmēģinājuma kvalitātes līmenis. Tehniskais risinājums, kas nodrošina pilnīgu rapšu sēklu 

izbiršanas procesu ar automātisku pacelšanu uz nepieciešamo laika posmu, netiks uzskatīts par 

ekvivalentu. 

Spriežot no atbildes var secināt, ka šis tehniskais risinājums tiek prasīts, lai nodrošinātu 

funkcionālo prasību “precīzs sēklu sadalījums uz sēklu vadiem”, tāpēc lūdzam kvantitatīvi definēt 

prasību “sēklu sadalījums uz sēklu vadiem”, lai pretendents varētu piedāvāt ekvivalentu tehnisko 

risinājumu, kas nodrošina tādu pašu vai labāku sēklu sadalījumu. 

2. jautājuma sniegtā atbilde: 

Dubultai pacelšanas sistēmai arī ir automātiskās pacelšanas funkcija. 

Dubultai pacelšanas sistēmai ekvivalents varētu būt cita dubultā pacelšanas sistēma, nevis 

vienreizējā un kvalitatīvā. 

Vienreizējā pacelšanas sistēma nenodrošina tādu rezultātu, kā dubultā pacelšanas sistēma. 
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