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Jautājums. 

Vai tas skaitīsies nolikuma pārkāpums, ja pretendenta piedāvātais trenažieris ar saviem tehniskajiem 

parametriem pārsniedz specifikācijā prasītos. Piemēram, vai skrejceliņš var būt ar lielāku pieļaujamo 

maksimālo lietotāja svaru? 

Atbilde. 

Jā, visiem trenažieriem tehniskie parametri var pārsniegt specifikācijā prasītos, ja tas neietekmē to 

piemērotību profesionālajai lietošanai. 

 

Jautājums. 

Vai velo trenažieris un eliptiskais trenažieris  ir domāti ar elektromagnētisko slodzes pretestību? Prasīta 

magnētiskā pretestība, kas raksturīga lētākajiem mājas lietošanai paredzētajiem trenažieriem. 

Atbilde. 

Velo trenažierim un eliptiskajam trenažierim  jābūt ar elektromagnētisko slodzes pretestību. Pieļaujams arī 

slodzes veidošanas mehānisms ar strāvas pašģenerāciju bez strāvas kabeļa. 

Jautājums. 

Statīva svaru stienim aprakstā prasīts  „Konstrukcija smagiem spēka treniņiem ar lielu drošības rezervi”, 

bet attēlā ir redzama pavisam cita konstrukcija, kurai nav tieša sakara ar iepriekš minēto. Attēlā attēlots 

kombinētais statīvs ar Smita mašīnas papildus opciju. Jautājums - ko īsti grib pasūtītājs? 

Atbilde. 

Kā tas redzams trenažiera attēlā, pretendentam jāpiedāvā universāls svaru stieņa statīvs ar iebūvētu Smita 

mašīnu. Lietotājs pārmaiņus var trenēties ar svaru stieni vai lietot Smita mašīnu. 

 

Jautājums. 

Pasūtītājs vēlās iegādāties solu ar svaru stieņu statīvu, lai sols būtu regulējams. Attēlā redzams cits 

izstrādājums, kuru parasti sauc par sols spiešanai guļus slīpi pozitīvā leņķī. Šī veida soliem nekādas 

regulācijas atzveltnei nav domātas, regulējās tikai kāju balsta augstums. Jautājums – kas tad būtu 

jāpiedāvā? 

Atbilde. 

Pretendentam jāpiedāvā regulējams universālais sols un svaru statīvs, kas paredzēts darbam dažādos 

augstumos ar Olimpisko svaru stieni.  

 

Jautājums. 

Vai prasītais hanteļu komplekts jāsaprot kopā ar statīvu? 



Atbilde. 

Jā, kopā ar statīvu. 

 

Jautājums. 

Statīvs ar svaru stieņiem  5-50kg kopējā masa norādīta „80 +325kg”. Kā tas var būt, ja desmit fiksētie 

svaru stieņi no 5-50kg kopā sastāda 275kg?  

Atbilde. 

Tehniskajā specifikācijā prasība bija domāta kā statīvs ar fiksēto hanteļu pāriem no 10 - 40kg ar soli 5kg, 

kopā 350kg. Hanteļu skaits uz statīva ir 7 pāri. 

 

 

 

  Ar cieņu, 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                   M. Dadzis 
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