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Pretendentam 
 
Par iepirkumu “T1 datu centra tehniskā 
apkope un darbības atbalsts”,  
ID. Nr. ESP-2019/19 
 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – 
Pasūtītājs) saņēma ieinteresētā piegādātāja 2019.gada 1.oktobra vēstuli ar jautājumiem par 
iepirkuma “T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts”, ID. Nr. ESP-2019/19 
(turpmāk – iepirkums) nolikumu. Izskatot saņemtos jautājumus, Pasūtītājs sniedz šādu 
informāciju: 

 
1.Jautājums: 
Iepirkuma tehniskās specifikācijas 1.6. punktā minēts, ka “Incidentu novēršanā jāievēro 

Incidentu pārvaldības noteikumi. Ar Incidentu pārvaldības noteikumiem Pretendents tiks 
iepazīstināts Līguma slēgšanas procesā”. 

 
Ņemot vērā, ka dažādais incidentu reaģēšanas un novēršanas laiks var būtiski 

ietekmēt apkalpošanas kopējās izmaksas, kā arī  cilvēku resursu pieejamību, lūdzam definēt 
minimālās prasības visiem četriem incidentu prioritātes līmeņiem (reaģēšanas laiks – laiks, 
kad apkalpošanas kompānija atbild uz saņemto incidenta pieteikumu; ierašanās laiks – laiks, 
kurā apkalpojošā kompānija ierodas objektā incidenta novēršanai; bojājumu novēršanas laiks 
– laiks, kādā tiek atrisināts bojājums un atjaunota normāla Datu centra infrastruktūras 
darbība). 

 
Atbilde: 
Pasūtītājs informē, ka piegādātājam jārēķinās ar vismaz šādām prasībām reaģēšanas 

un novēršanas laikiem: 
 

Laiks atkarībā no prioritātes 

Kritiska Augsta Vidēja Zema 

Reakcijas laiks 

bojājumiem – 30 
min (darba laikā) 
vai 1h (ārpus darba 
laika) 

bojājumiem – 30 
min (darba laikā) 
vai 1h (ārpus 
darba laika) 

bojājumiem – 30 
min (darba 
laikā) 
vai 1h (ārpus 
darba laika) 

bojājumiem – 30 
min (darba laikā) 
vai 1h (ārpus 
darba laika) 

Incidenta 
novēršanas laiks  

bojājumiem - ne 
vairāk par 8h 1 dd 5 dd 10 dd 

Informēšanas / 
Apziņošanas laiks katru 1h Katras 4h 1x dd nav def. 

  
 

2.jautājums 
Lūdzam organizēt iepirkuma priekšmetā minētā objekta apskati. 

 



Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka iepirkuma nolikumā sniegtā informācija ir pietiekama un objekta 
vizuālā apskate nesniegs papildu ieguvumu, lai sagatavotu piedāvājumu iepirkumam. 
 
 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 

 
  
I.Īverts 26644458 
Ivars.Iverts@lvrtc.lv 


