
 
 
 
Jautājums 

1. Vai  tehniskās specifikācijas pozīcijās  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. prasība  

„Kameras augstums: ne mazāk kā 2 m”  attiecas uz dzesēšanas  kameras ārējā 

izmēra augstumu? 

Atbilde  
            Attiecas uz dzesēšanas kameras ārējā izmēra augstumu. 
Jautājums 

2. Vai  Tehniskās specifikācijas 1.pozīcijas prasībā „Nerūsējoša tērauda S-āķis.  

Liemeņu iekāršanai : 200 x 9 – 2 gab.” 200 x 9 ir domāts āķa izmērs? Ja, jā, 

lūdzam precizēt mērvienību  un raksturlielumu (āķa garums, platums vai cits), ko 

atspoguļo šie skaitļi 200 un 9, un vai ir iespējama izmēra pielaide. Vai šis 

nerūsējošā tērauda S-āķis jāpiedāvā rotējošs? 

Atbilde  
200 x 9, tie ir āķa izmēri (garums x diametrs) izteikti milimetros. Izmēra pielaide 
nav iespējama. Āķis var būt arī rotējošs. 

 
Jautājums 

3. Vai Tehniskās specifikācijas 2., 3.,4.,5.,6.,7. pozīciju prasība „Nerūsējošā tērauda 

rotējošais āķis. Liemeņa iekāršanai: 220 x 9 – 4 gab.” 220 x 9 ir domāts āķa 

izmērs? Ja, jā, lūdzam precizēt mērvienību un raksturlielumu (āķa garums, platums 

vai cits), ko atspoguļo šie skaitļi 200 un 9, un vai ir iespējama izmēra pielaide. 

Atbilde  
200 x 9, tie ir āķa izmēri (garums x diametrs) izteikti milimetros. Izmēra 
pielaide nav iespējama. 

 
 
Jautājums 

 

 

4. Vai  Tehniskās specifikācijas 8.pozīcijas prasībā „Nerūsējoša tērauda S-āķis.  

Liemeņu iekāršanai : 160 x 8 – 4 gab.” 160 x 8 ir domāts āķa izmērs? Ja, jā, 

lūdzam precizēt mērvienību un raksturlielumu (āķa garums, platums vai cits), ko 

atspoguļo šie skaitļi 160 un 8, un vai ir iespējama izmēra pielaide. Vai šis 

nerūsējošā tērauda S-āķis jāpiedāvā rotējošs? 

 

Atbilde  
160 x 8, tie ir āķa izmēri (garums x diametrs) izteikti milimetros. Izmēra 
pielaide nav iespējama. Āķis var būt arī rotējošs. 

 

Jautājums 
5. Vai  Tehniskās specifikācijas 9.pozīcijā prasītā dzesēšanas kamera  ir jāpiedāvā 

tikai ar divām uzkaramām sliedēm, bez jebkādiem papildus aksesuāriem? 

 
Atbilde 



9.pozīcijā prasītā dzesēšanas kamera ir jāpiedāvā tikai ar divām uzkaramām 
sliedēm, bez jebkādiem papildus aksesuāriem. 
 

Jautājums 
6. Vai Tehniskās specifikācijas 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9., pozīciju prasības  „Uzkaramās 

sliedes: Divas” un „Sliežu nestspēja: Vismaz 100 kg, katrai (piemērots divu 

nesadalītu mežacūku liemeņu iekāršanai)” tiktu uzskatītas par izpildītām, ja 

Pretendents piedāvātu vienu uzkaramo sliedi visā dzesēšanas kameras platumā 

(pretskatā), uz kuras iespējams uzkarināt divus nesadalītus mežacūku liemeņus, ar 

kopējo  nestspēju 200 kg? 

 

Atbilde 
Jābūt  divām sliedēm. Katras sliedes nestspēja vismaz 100 kg. 
 

Jautājums 
7. Vai Tehniskās specifikācijas 2.,3.,4.,5.,6. pozīciju prasība „Plaukti (atbilstoši 

dzesētavas izmēriem) metāla emaljas pārklājums”  tiktu uzskatīta par izpildītu, ja 

Pretendents piedāvātu plauktus, kas izgatavoti no tērauda ar cita veida pārklājumu 

un izpilda tās pašas funkcijas, kā plaukti ar emaljas pārklājumu? 

Atbilde 
Ir pieļaujams izmantot ekvivalentu pārklājumu. 

 

 

 

 


