
Iepirkums 

SIA “Daugavpils autobusu parks” 

“Mobilās datu pārraides nodrošināšana pasažieru autobusos” 
 

Identifikācijas numurs DAP 2016/15 

 
1. Iegādes priekšmets: Pretendentam jānodrošina mobilā datu pārraide SIA 

“Daugavpils autobusu parks” 35 pasažieru autobusos. 

2. Piedāvātajā pieslēguma cenā jābūt iekļautai datu pārraides nodrošināšanai 
nepieciešamā rūtera, pie kura vienlaicīgi iespējams pieslēgties vismaz 32 

lietotājiem, izmaksas. 

3. Līguma termiņš – 24 mēneši ar iespēju pagarināt un mainīt pieslēgumu skaitu. 

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena. 

5. Parakstot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvātās preces pilnīgi 
atbilst tehniskajai specifikācijai un uzņēmumam nav nodokļu parādu. 

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir 
pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (iesniedzot pilnvaras oriģinālu) šajā 

iepirkuma procedūrā. 

6. Tehniskās prasības Precei (Tehniskā specifikācija): 

6.1. Savienojamība: piepīpētāja tipa. Spriegums U=24V un 12V. Strāvas 

stiprums līdz 2A. 

6.2. 4G (LTE) pārklājums visos autobusu maršrutos. 

6.3. Nodrošināt ar neierobežotu interneta datu apjomu. 

6.4. Nodrošināt Wi-Fi interneta pakalpojumu 24 stundas diennaktī. 

6.5. Pieslēgto Wi-Fi lietotāju skaits vienai ierīcei ne mazāk par 32. 

6.6. Wi-Fi ierīces darbības vieta: autobusi (garākā transporta garums 15 m). 

6.7. Wi-Fi ierīces izvietošanas vieta: autobusu vadītāja kabīnē. 

6.8. Nepārtraukta garantija. Garantijas servisu veic Pretendents 24 stundu 
laikā no garantijas pieteikuma brīža. Ja iekārtas bojājumu nav iespējams 

novērst 24 stundu laikā, bojātā iekārta jāaizvieto ar citu, 
līdzvērtīgu/analogu iekārtu. Preces piegādi līdz servisa centram un 

atpakaļ saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veic Pretendents. 

7. Preču piegādes termiņš – maksimāli 5 darba dienas pēc līguma noslēgšanas 
brīža. 

8. Preču piegādes adrese – SIA “Daugavpils autobusu parks” Kārklu iela 24, 
Daugavpilī. Piegāde ir bezmaksas. 

9. Apmaksas noteikumi – katru mēnesi saskaņā ar piestādīto rēķinu 15 dienu 
laikā. 

10. Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz 01.12.2016. plkst. 15:00 pa pastu, pa 

faksu, pa e-pastu vai personīgi SIA “Daugavpils autobusu parks” Kārklu ielā 
24, Daugavpilī. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ 
Pretendentam. 

11. Kontaktpersona – SIA “Daugavpils autobusu parks” garāžas vadītājs 
V.Majevskis, tālr. 29907667. 
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Nr. Datu pārraides pakalpojums 
Pieslēgumu 

skaits 

Vienas vienības 

cena (EUR bez 
PVN) ar divām 

zīmēm aiz 
komata 

Kopsumma (EUR 

bez PVN) mēnesī 

(3. x 4. kolonna) 

ar divām zīmēm 

aiz komata 

1 2 3 4 5 

1.1. Datu pārraides abonēšanas 

maksa mēnesī 1 
pieslēgumam par 
neierobežota apjoma datu 

pārraidi ar modemu Latvijas 
teritorijā bez ātruma 

ierobežojuma 

35 pieslēgumi   

 Kopā 1 mēnesim EUR bez PVN:  

 Kopā 24 mēnešiem EUR bez PVN:  

 


