
 

 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts 

Iepirkuma ID Nr. ESP-2019/19 
 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkums tiek organizēts, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta piekto daļu un atbilstoši 
pasūtītāja Noteikumiem par izņēmumu iepirkumu kārtību. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – ESP-2019/19. 

1.3. Pasūtītājs – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais 
reģistrācijas numurs 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija, turpmāk tekstā – 
Pasūtītājs jeb LVRTC. 

1.4. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā. 

1.5. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:  

1.5.1. Iepirkuma priekšmets ir datu centra, kas atrodas Rīgā, Talejas ielā 1, čilleru, 
dzesēšanas, vēdināšanas, monitoringa, elektrobarošanas un UPS sistēmas tehniskā 
apkope un incidentu risināšana. Detalizēta informācija par iepirkuma priekšmetu 
norādīta nolikuma 3.pielikumā. 

1.5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – nolikumam atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums ar viszemāko cenu. 

1.5.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 
Piedāvājuma varianti nav paredzēti. 

1.6. Iepirkuma gala rezultāts: 

1.6.1. Par iepirkuma priekšmetu tiks slēgts iepirkuma līgums ar vienu pretendentu par visu 
iepirkuma priekšmetu kopumā. 

1.6.2. Iepirkuma līguma summa būs Pretendenta finanšu piedāvājuma summa. 

1.6.3. Iepirkuma līguma darbības laiks – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma 
parakstīšanas brīža. 

1.7. Maksājumu kārtība: saskaņā ar līgumu, Pasūtītājs veic pēcapmaksu 1 (vienu) reizi mēnesī 
15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma izpildītāja rēķina saņemšanas dienas par 
iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem. 

1.8. Pakalpojuma sniegšanas vieta: 

1.8.1. Rīgā, Talejas ielā 1. 

1.9. Informācijas sniegšana: 

1.9.1. Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir pilnvarotas sniegt tikai organizatorisku informāciju 
par iepirkumu, ir iepirkuma komisijas locekļi: Tatjana Pužule, tālr. 67108778 vai Ivars 
Īverts, tālr. 26644458, vai e-pasts: iepirkumukomisija@lvrtc.lv. 

1.9.2. Informācija par iepirkumu tiek sniegta, atbildot uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem, 
kas noformēti rakstveidā vēstules vai iesnieguma formā un iesniegti personīgi, ar 
kurjera, pasta starpniecību vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu 
un pievienojot laika zīmogu. 

1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 
nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz trīs darbdienu laikā, bet ne vēlāk 
kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja informācijas 



 

 

pieprasījumu pasūtītājs ir saņēmis vēlāk nekā četras dienas pirms piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa beigām, pasūtītājs papildu informāciju un atbildi uz 
jautājumu nesniedz. 

1.10. Piedāvājuma noformēšana: 

1.10.1. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši nolikuma 
prasībām, latviešu valodā, datora rakstā. Tehniskās informācijas dokumenti  var tikt 
iesniegti angļu valodā. Prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, 
ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.  

1.10.2. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja tiek izdarīti 
jebkādi grozījumi, papildinājumi vai svītrojumi, kas nav atrunāti, vai ja piedāvājuma 
dokumenti ir aizpildīti nepilnīgi vai nepareizi, piedāvājums tiks noraidīts. Atrunas par 
grozījumiem, papildinājumiem vai svītrojumiem piedāvājumā ir jāatrunā personai 
(personām), kura ir parakstījusi piedāvājumu. 

1.10.3. Pretendents piedāvājumu noformē elektroniskā formā 1 (vienā) eksemplārā doc, docx, 
xls, xlsx, odf, vai pdf formātā un iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu. Pasūtītājs aicina piedāvājumu parakstīt edoc konteinerā 
(norādāms, ka elektroniskās formas piedāvājums nav papildus pašrocīgi vēl jāparaksta 
ar roku, jo, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, elektroniskais dokuments ir 
uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts). 

1.10.4. Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā formā parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.  

1.10.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, dokumenta kopija jāapliecina 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.11. Piedāvājumu iesniegšana: 

1.11.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 eksemplārā elektroniskā formā, kas ir 
parakstīts ar drošu (kvalificētu) elektronisko parakstu. 

1.11.2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2019.gada 14.oktobris plkst.15:00, nosūtot 
uz e-pasta adresi: iepirkumukomisija@lvrtc.lv 

Subject: Iepirkums “T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts”, 
ID Nr. ESP-2019/19 

1.11.3. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar 
Pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam 
pievienojot atbilstošu pilnvaru. 

1.11.4. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, netiks izskatīts. 

1.11.5. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents var tikt 
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. 

 

1.12. Citi noteikumi: 

1.12.1. Pretendenta iesniegts iepirkuma piedāvājums ir pierādījums un apliecinājums, ka 
Pretendents: 

1.12.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 

1.12.1.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda Pretendentu 
neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem. 

 

1.12.2. Pretendenta pienākumi: 

1.12.2.1. Pretendentam ir pienākums sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 
prasībām. 



 

 

1.12.2.2. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu un precīzu informāciju. 

1.12.2.3. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par 
informācijas sniegšanu, ja tas ir nepieciešams piedāvājumu vērtēšanas procesā. 

1.12.2.4. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt 
savu piedāvājumu. 

1.12.2.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt piedāvājumu, kas nesatur nekādas 
ļaunatūras (ar ļaunatūru tiek saprasta jebkura programmatūra, kas tiek 
izmantota, lai traucētu datora darbību, ievāktu slepenu informāciju, piekļūtu 
privātām datorsistēmām vai bojātu datorsistēmu bez tās lietotāja piekrišanas) 
un apņemas Pasūtītājam atlīdzināt visus zaudējumus, ja tādi Pasūtītājam rodas 
kopā ar piedāvājumu esošas ļaunatūras dēļ. 

1.12.2.6. Ja Pretendents iepirkuma prasību izpildes nodrošināšanai nodod Pasūtītājam 
fizisko personu datus, Pretendents atbild par piekrišanu iegūšanu no 
attiecīgajiem datu subjektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs nav 
atbildīgs, ja Pretendents šajā punktā minēto piekrišanu nav saņēmis vai ir 
saņēmis nepilnīgi. Pretendents sedz visus Pasūtītāja šādi nodarītus 
zaudējumus vai radītu kaitējumu, ja izrādās, ka Pretendents ir nodevis 
Pasūtītājam tādu personu datus, kuru piekrišana nav atbilstoša Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.12.2.7. Pasūtītājs informē, ka iepirkuma “T1 datu centra tehniskā apkope un darbības 
atbalsts” ID Nr.ESP-2019/19 piedāvājumos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi un iesniegto piedāvājumu 
izvērtēšanu. Pretendents ir atbildīgs par tiesiskā pamata nodrošināšanu 
personas datu nodošanai Pasūtītājam. Iepriekš minētās personas datu 
apstrādes pārzinis ir valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzija 
centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012. 

1.13. Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šo Nolikumu un Pasūtītāja apstiprināto iekšējo iepirkumu 
kārtību, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta piektajā daļā noteikto izņēmumu. 

1.14. Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi: 

1.14.1. rīkoties atbilstoši šajā nolikumā noteiktajam; 

1.14.2. lemt par iesniegto dokumentu atstāšanu bez izskatīšanas, ja tie neatbilst šī nolikuma 
vai normatīvo aktu prasībām; 

1.14.3. pieaicināt piedāvājumu izvērtēšanā ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

1.14.4. pārtraukt vai izbeigt iepirkumu; 

1.14.5. izskatīt un izvērtēt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši šī nolikuma prasībām; 

1.14.6. Ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs neievēro pakalpojuma 
sniegšanas nosacījumus. Pakalpojuma sniegšanas nosacījumu neievērošanas 
gadījumā Līgums var tikt lauzts bez jebkādām saistībām (tajā skaitā, bet ne tikai – 
līgumsods, nokavējuma procenti) no Pasūtītāja puses, nesedzot arī nekādus Līguma 
izpildītājam radušos vai iespējamos zaudējumus vai citu pametumu. 

1.14.7. veikt citas darbības saskaņā ar nolikumu un apstiprināto kārtību. 

1.15. Iesniegtie piedāvājuma materiāli netiek atdoti atpakaļ Pretendentam. 

1.16. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

1.17. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Pretendents 
nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.18. Visi strīdi un domstarpības starp Pasūtītāju un Pretendentu tiks risināti Latvijas Republikas 
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.19. Kvalifikācijas un atlases prasības pretendentam: 



 

 

1.19.1. Piedāvājuma iesniegšanas dienā nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas 
process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai 
cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota 
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 
darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam 
beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

1.19.2. Piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai 
atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

1.19.3. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

1.19.4. Uz Pretendentu nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē 
līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 
likuma 111.pantā noteikto. 

1.19.5. Pretendentam iepirkuma līguma darbības laikā būs brīvi pieejami visi nepieciešamie 
resursi, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei. 

1.19.6. Pretendentam ir Industriālās drošības sertifikāts. 

1.19.7. Pretendentam iepirkuma priekšmeta izpildē jāiesaista speciālisti, kas atbilst iepirkuma 
nolikuma 2.pielikumā norādītājām prasībām. 

1.19.8. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 
pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē 1.19.1.-1.19.4.punktos minēto izslēgšanas 
nosacījumu esamību vai neatbilstību 1.19.6. un 1.19.7. punktiem, vai nav iesniegti visi 
nolikumā norādītie dokumenti. 

1.20. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam. 

1.21. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam. 

 

2. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

2.1. Piedāvājumā jāiesniedz: 

2.1.1. Pretendentu atlases dokumenti; 

2.1.2. Tehniskais piedāvājums; 

2.1.3. Finanšu piedāvājums. 

2.2. Pretendentu atlasei jāiesniedz: 

2.2.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši 1.pielikumā norādītajam paraugam. 

2.2.2. Lai pamatotu atbilstību nolikuma 1.19.6. punkta prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz 
Industriālās drošības sertifikāta kopiju. 

2.2.3. Lai pamatotu atbilstību nolikuma 1.19.7. punkta prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz 
dokumentu kopijas, kas norādītas nolikuma 2.pielikumā. 

2.3. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz aizpildītu tehnisko piedāvājumu atbilstoši 
Nolikuma 4.pielikuma “Tehniskais piedāvājums” paraugam. 

2.4. Finanšu piedāvājumā Pretendents iesniedz aizpildītu finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 
5.pielikuma “Finanšu piedāvājums” paraugam, cenas norādot bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

2.5. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar 
Pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam pievienojot 
atbilstošu pilnvaru. Dokumentu īstums ir jāapliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

2.6. Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 



 

 

piedāvājumu izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 2.punktā minētajiem 
dokumentiem vai tas neatbilst nolikuma prasībām. 

 

3. Tehniskā specifikācija 

3.1. Detalizēta tehniskā specifikācija ir norādīta iepirkuma nolikuma 3.pielikumā. 

 

4. Piedāvājumu izskatīšana 

4.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana tiek veikta slēgtās sanāksmēs. Pirms piedāvājumu 
vērtēšanas uzsākšanas, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko 
cenu, pasūtītājs pārbauda visu iesniegto piedāvājumu finanšu piedāvājumus, vai iesniegtajos 
piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas 
izlabo un tās tiek ņemtas vērā, vērtējot piedāvājumu. Pasūtītājs turpmāk var vērtēt tikai to 
piedāvājumu, kurš ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu. 

4.2. Ņemot vērā to, ka piedāvājumu izvēles kritērijs saskaņā ar Nolikuma 1.5.2.punktu ir 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, ievērojot lietderības un resursu 
ekonomiskas izmantošanas principu attiecībā uz administratīvā resursa izmantošanu, 
Pasūtītājs no iesniegtajiem piedāvājumiem var vērtēt tikai piedāvājumu ar viszemāko cenu, 
nevērtējot pārējos iesniegtos piedāvājumus. 

4.3. Ja kāds no iesniegtajiem piedāvājumiem piedāvājumu vērtēšanas gaitā (noformējuma, 
pretendentu atlases, tehniskā piedāvājuma vai finanšu piedāvājumā) tiek noraidīts, 
Pasūtītājs vērtē nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

4.4. Ja Pasūtītājs iepirkuma norises laikā konstatē, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir 
sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. 

4.5. Pasūtītājs vērtē Piedāvājumu: 

4.5.1. Piedāvājuma noformējuma atbilstība; 

4.5.2. Pretendenta atlases atbilstība; 

4.5.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstība; 

4.5.4. Finanšu piedāvājuma atbilstība. 

4.6. Piedāvājuma noformējuma atbilstība: 

4.6.1. Pasūtītājs izskata Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 
prasībām; 

4.6.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām, Pasūtītājs Pretendentu var 
izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskatīt. 

4.7. Pretendentu atlase: 

4.7.1. Pasūtītājs novērtē Pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām pretendentu 
kvalifikācijas prasībām; 

4.7.2. Ja Pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai Pretendents nav iesniedzis 
kādu no Nolikuma 2.punkta apakšpunktos norādītajiem dokumentiem, Pasūtītājs 
Pretendentu var izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk 
neizskatīt. 

4.8. Tehniskā piedāvājuma izskatīšana: 

4.8.1. Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst 
iepirkuma Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām. 

4.8.2. Pasūtītājs Pretendenta piedāvājumu tālāk neizskata un izslēdz Pretendentu no 
turpmākās dalības iepirkumā, ja tā iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst 
iepirkuma tehniskajai specifikācijai vai Nolikuma prasībām. 



 

 

4.9. Finanšu piedāvājuma izskatīšana un vērtēšana: 

4.9.1. Pasūtītājs vērtē tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā izskatīšanā. 

4.9.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko 
kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu 
un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās 
kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

4.9.3. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir 
ievērojami zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, Pasūtītājs var pārbaudīt 
vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

4.9.4. Par iepirkuma uzvarētāju tiek noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar 
viszemāko cenu.  

4.10. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana: 

4.10.1. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst tehniskās 
specifikācijas prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu kādā iepirkuma 
priekšmeta daļā vai kopumā, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

5. PIELIKUMI 

5.1. 1.pielikums “Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā paraugs” 

5.2. 2.pielikums “Kvalifikācijas prasības datu centra apkalpošanas personālam” 

5.3. 3.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

5.4. 4.pielikums “Tehniskā piedāvājuma paraugs” 

5.5. 5.pielikums “Finanšu piedāvājuma paraugs” 

  



 

 

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.1 
(iepirkums Nr.ESP-2019/19) 

 
Paraugs 

Iepirkums 

T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts 

Iepirkuma ID Nr. ESP-2019/19 
 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ 
 
 
_______________________________________, reģ.Nr.__________________________ 
 nosaukums                   reģistrācijas numurs 
__________________________________________________________________________, 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  

 

tā _________________________________________________________________ personā 

       personas ar pārstāvības tiesībām  vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds,  
 
ar šī piedāvājuma iesniegšanu: 

piesakās piedalīties iepirkumā “T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. ESP-2019/19) atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam un ievērot iepirkuma 
nolikumā noteiktās prasības; 

- apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā un visā līguma darbības laikā Pretendentam 
ir spēkā esošs Industriālās drošības sertifikāts; 

- apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas 
process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits 
līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu 
un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav 
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam 
tas nebūs likvidēts; 

apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts 
vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro; 

apliecina, ka Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība; 

apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma 
izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111.pantā 
noteikto; 

apliecina, ka piedāvājums nesatur nekādas ļaunatūras (datorvīrusi, spiegprogrammatūras vai 
citas ļaunprātīgas programmatūras) un apņemas Pasūtītājam atlīdzināt visus zaudējumus, 
ja tādi Pasūtītājam rodas iesniegtajā piedāvājumā esošas ļaunatūras dēļ; 

apņemas ievērot iepirkuma nolikuma noteikumus; 

apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

apņemas iepirkuma Nolikumā noteiktajā kārtībā noslēgt līgumu, ja pretendentam tiks piešķirtas 
tiesības to slēgt; 

apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas noslēgt 
līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajai redakcijai. Līgums var tikt slēgts elektroniski, 
parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; 



 

 

apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, Pretendenta rīcībā būs brīvi 
pieejami visi nepieciešamie resursi, kas nepieciešami līguma izpildei. 

 

Paraksts: 

_____________________________ 

persona ar pārstāvības tiesībām  vai pilnvarotā persona  

Datums, vieta: ______________________ 

Pilns vārds, uzvārds: _______________________________________________ 

Amats: __________________________________________________________ 

Juridiskā  adrese: __________________________________________________ 

Uzņēmuma tālruņa, faksa numuri: _____________________________________ 

e-pasta adrese: ________________________ 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds: ___________________ 

Uzņēmuma bankas rekvizīti: ______________________________ 

 

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai viņa pilnvarotai 
personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls). 
 
 
  



 

 

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2 
(iepirkums Nr. ESP-2019/19) 

 
Iepirkums 

T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts 

Iepirkuma ID Nr. ESP-2019/19 
 

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS DATU CENTRA APKALPOŠANAS PERSONĀLAM 
 
 

Pretendentam iepirkuma izpildē jāiesaista sekojoši speciālisti: 

Nr. Speciālists Minimālās prasības attiecībā uz 
personāla kvalifikāciju, 

izglītību, pieredzi 

Iesniedzamie dokumenti  

1. Dzesēšanas sistēmas 
iekārtu apkalpošanas 
speciālists 

Kvalificētas zināšanas 
dzesēšanas iekārtu InLine un 
cooling equipment 
dzesēšanas sistēmas iekārtu 
apkalpošanā 

Kvalifikāciju apliecinošas vai tā 
autorizētā vai pilnvarotā pārstāvja 
izsniegtas spēkā esošu sertifikātu 
kopijas 

2. Nepārtrauktās barošanas 
avota (UPS) 
apkalpošanas speciālists 

Kvalificētas zināšanas 
nepārtrauktās barošanas 
avota (UPS) apkopes darbu 
veikšanā 

Kvalifikāciju apliecinoša ražotāja 
vai tā autorizētā vai pilnvarotā 
pārstāvja izsniegta spēkā esoša 
sertifikāta kopija 

3. Elektroietaišu tehnisko 
parametru mērīšanas un 
pārbaudes speciālists 

Kvalificētas zināšanas 
elektroietaišu parametru 
mērīšanā un pārbaudē 

Kvalifikāciju apliecinoša 
speciālista dokumenta kopija 
(elektroietaišu speciālista 
sertifikāta kopija) 

 



 

 

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.3 
(iepirkums Nr. ESP-2019/19) 

 
Iepirkums 

T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts 

Iepirkuma ID Nr. ESP-2019/19 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Datu centra (DC) kvalitātes prasības un incidenti 
 

1.1. DC pieejamība: 99,982% gadā (pieļaujamā DC dīkstāve 1,6 h/gadā). 

1.2. Darbības atjaunošanas laiks, ja ir ietekmēta datu centra darbības nepārtrauktība – ne 

vairāk kā 1 stunda. 

1.3. Garantētā elektrobarošana 400V & 230V, 50Hz. 

1.4. Temperatūras uzturēšana: 17 – 26˚C DC aukstajā zonā. 

1.5. Relatīvā mitruma uzturēšana: 30-75%. 

1.6. Incidentu novēršanā jāievēro Incidentu pārvaldības noteikumi. Ar Incidentu pārvaldības 

noteikumiem Pretendents tiks iepazīstināts Līguma slēgšanas procesā. 

1.7. Incidentu pārvaldības noteikumi nosaka aktivitātes, kuras tiek veiktas, lai atjaunotu 

datu centra un piesaistītās infrastruktūras, pakalpojuma darbības atbilstību noteiktiem 

parametriem. 

1.8. DC darbības nepārtrauktības kontekstā incidenti tiek iedalīti četrās prioritāšu grupās: 

1.8.1. Kritiska prioritāte - incidents izraisa pilnīgu pakalpojuma nepieejamību daļai klientu vai 

daļēju pakalpojuma nepieejamību visiem klientiem un pakalpojums nav izmantojams 

tam paredzētajiem mērķiem vai fiksēts drošības vai personas datu aizsardzības 

pārkāpums. 

1.8.2. Augsta prioritāte - incidents izraisa nekorektu pakalpojuma darbību, kas rada lielus 

lietojamības iespēju zudumus. Nav zināms (klientam) pieņemams incidenta apiešanas 

risinājums, tomēr ir pieejams ierobežotā režīmā. Kļūda ietekmē lielu lietotāju skaitu 

(vismaz 25% no visiem lietotājiem). 

1.8.3. Vidēja prioritāte - incidents izraisa minimālus pakalpojuma lietojamības iespēju 

zudumus. Ietekme uz pakalpojumu ir mazsvarīga / sagādā zināmas neērtības, 

piemēram, manuālu darbu sistēmas funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai 

vai arī eksistē apiešanas ceļš. Ietekmēti tikai daži lietotāji, nedarbojas tikai dažas 

tehniskās funkcijas, kopumā biznesa funkcija ir izpildāma un biznesa rezultāts 

sasniedzams. 

1.8.4. Zema prioritāte - incidents neizraisa pakalpojuma lietojamības iespēju zudumus. Šādu 

pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras 



 

 

ietekmi uz pakalpojumu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte produkta dokumentācijā, 

neietekmē lietotājus un nepasliktina biznesa funkcijas izpildi. 

 

 

2. Datu centra iekārtu apjomi 
Nr. 
p.k. 

Iekārta Skaits 

1 Čilleri EMERSON 1MW 2 

2 Mitrinātāji Condair MK5 4 

3 Rittall LC InLine SK 3300.235 13 

4 Rittall LC InLine SK 3311.239 58 

5 Rittall LC InLine SK 3311.549 6 

6 Rittall LC InLine SK 3312.540 10 

7 3x UPS DELPHYS GP2.0 200kW (sistēma ar akumulatoriem) 2 

8 0.4 kV sadale (3 kopņu sekcijas; ARI automātika) 1 

9 ServerTech PDU CWG-24V4K458A1 95 

10 ServerTech PDU CXG-24V4K458A1  95 

11 Rittal CMC III PU 15 

12 Mobilie sausinātāji 2 
 

3. Tehniskās apkopes prasības 

 Visi zemāk uzskaitītie darbi ir veicami saskaņā ar ražotāja instrukcijām/ reglamentiem 
un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī ievērojot tehniskās 
specifikācijas 1.punktā noteiktās prasības. 

3.1. Čilleru un dzesēšanas sistēmas tehniskā apkope 

Nr. 
p.k.  

Darba nosaukums  Periodiskums 

1 

Ūdens/Glikola dzesētāju (chiller) pārbaude un apkope, darbības 
režīmu pārbaude un regulēšanu (iekļaujot materiālus: eļļas, filtri, 
piedziņas siksnas un citas kārtējā apkopē nepieciešamās daļas un 
materiāli). 

Reizi ceturksnī 

2 Etilēnglikola papildināšana sistēmā Pēc 
nepieciešamības 

3 Agregātu vizuālā pārbaude, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla 
konstrukcijas un vadības paneli 

Ikmēneša 
pārbaudēs 

4 Cauruļvadu sistēmu un mezglu (sūkņu, hidraulisko elementu, 
siltummaiņu un balansējošās armatūras) pārbaude un apkope Reizi ceturksnī 

5 Etilēnglikola parametru atbilstības laboratorijas pārbaude Reizi gadā 

6 Aukstumaģenta spiediena pārbaude, ja nepieciešams noplūdes 
vietas noteikšana un līmeņa noregulēšana Reizi ceturksnī 



 

 

7 Glikola sistēmas spiediena pārbaude, līmeņa papildināšana, 
atgaisošana, automātisko atgaisotāju pārbaude Reizi ceturksnī 

8 Filtru tīrīšana un nomaiņa pēc nepieciešamības Reizi pusgadā 

9 Siltummaiņu un to elementu vizuālā pārbaude, nepieciešamības 
gadījumā tīrīšana un remonts Reizi pusgadā 

10 Signāla, aizsardzības devēju, termostatu darbības pārbaude, 
nepieciešamības gadījumā remonts Reizi pusgadā 

11 Elektrisko savienojumu drošības pārbaude elektriskajā nodaļā pie 
dzinējiem, sūkņiem utt. Reizi gadā 

12 Avārijas apstāšanās pārbaude un iekārtas darbības apturēšana Reizi gadā 

13 LCP(Liquid cooling package) InLine dzesētāju darbspējas 
novērtējums Reizi ceturksnī 

14 LCP dzesētāju un skapju monitoringa elementu savienojuma un 
savietojamības pārbaude Reizi ceturksnī 

15 Dzesēšanas sistēmas vizuāla pārbaude uz noplūdi Reizi ceturksnī 

16 LCP dzesētāja ventilatoru tīrības pārbaude un akustiska pārbaude 
(trokšņa līmenis) Reizi ceturksnī 

17 Dzesēšanas funkcijas pārbaude, sasniegtās temperatūras 
pārbaude Reizi ceturksnī 

18 
LCP dzesētāja noslēgarmatūras pilnīga aizvēršana un atvēršana. 
Dzesēšanas šķidruma caurplūdes rādītāja pārbaude atbilstībai 
ieprogrammētajam 

Reizi pusgadā 

19 Skapju iekšpuses, uzstādīto iekārtu un monitoringa sensoru sausā 
attīrīšana no putekļiem Reizi pusgadā 

20 Aukstuma akumulācijas tvertnes apkope un uzturēšana Reizi gadā 
21 LCP dzesētāju programmatūras versijas pārbaude un atjaunošana Reizi gadā 

3.2. Datu centra UPS un elektrobarošanas tehniskā apkope 

Nr. 
p.k.  

Darba nosaukums  Periodiskums 

1 Elektroietaišu darbības nodrošināšana atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībā Regulāri 

2 Nodrošināt UPS iekārtu nepārtrauktu darbību - stabilu nepārtrauktu  
elektroapgādi datu centra UPS elektriskajā tīklā Regulāri 

3 
Veikt UPS iekārtu testēšanu, darba režīmu pārbaudi, parametru 
nolasīšanu un tehnisko apkopi. Tehnisko apkopi veikt saskaņā ar 
iekārtas ražotāja tehniskajām prasībām. 

Reizi pusgadā 

4 0.4kV sadales, elektrisko kabeļu un tīklu apsekošana Reizi pusgadā 

5 Nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) iekārtu akumulatoru 
pārbaude Reizi pusgadā 

6 PDU CWG CXG pārbaude, programmatūras atjaunošana Reizi pusgadā 

7 Izpilddokumentācijas sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

Pēc 
nepieciešamības 

8 Avārijas novēršana un likvidēšana elektroapgādes sistēmā   Pēc 
nepieciešamības 

9 Priekšlikumu sagatavošanu elektroenerģijas taupīgai izmantošanai 
un elektroapgādes sistēmas uzlabošanai 

Pēc 
nepieciešamības 

10 Pārsprieguma aizsardzības apkope Reizi gadā 



 

 

11 
Elektroinstalācijas mērījumi, zemējumvadu un metāliskās saites 
nepārtrauktības pretestības mērījumi, kontaktsavienojumu 
pārbaude 

Reizi gadā 

12 Elektroietaišu un 0.4kV sadales tīrīšana Reizi gadā 

13 Programmnodrošinājuma jauninājumu ieviešana un programmu 
versiju pārvaldība Reizi pusgadā 

3.3. Mikroklimata iekārtu tehniskā apkope 

Nr. 
p.k.  

Darba nosaukums  Periodiskums 

1 Mitrinātāju tehniskā apkope Reizi ceturksnī 

2 Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, metāla konstrukcijas un vadības 
paneli, ja ir nepieciešams remontēt Reizi ceturksnī 

3 Pārbaudīt sistēmas kontrollera darbību Reizi ceturksnī 

4 Pārbaudīt, vai kontrolējamie parametri atbilst normām, ja 
nepieciešams-noregulēt Reizi ceturksnī 

5 Tvaika cilindra un elektrodu bojājumu pārbaude un tīrīšana, ja ir 
nepieciešams nomainīt vai remontēt Reizi ceturksnī 

6 Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību Reizi ceturksnī 
7 Iztīrīt drenāžas vārstu, ja ir nepieciešams nomainīt Reizi ceturksnī 
8 Drenāžas sistēmas un sifona pārbaude, tīrīšana, skalošana Reizi ceturksnī 

9 Tvaika cauruļvadu blīvuma vizuāla pārbaude, ja ir nepieciešams 
nomainīt vai remontēt Reizi ceturksnī 

10 Tvaika sprauslu tīrīšana Reizi ceturksnī 

11 Ūdensapgādes cauruļvadu un to stiprinājumu veseluma pārbaude,  
filtru tīrīšana Reizi ceturksnī 

12 Mobilo sausinātāju apkope Reizi ceturksnī 
13 Darbības pārbaude visos režīmos Reizi ceturksnī 
14 Korpusa tīrīšana no iekšpuses un ārpuses Reizi ceturksnī 
15 Elektrisko savienojumu drošības pārbaude Reizi ceturksnī 
16 Ventilācijas sistēmas un iekārtu uzturēšana, tehniskā apkope Reizi pusgadā 

17 Vispārēja stāvokļa novērtēšana, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, 
gaisa vadus,  metāla konstrukcijas un vadības paneli Reizi pusgadā 

18 Ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošības pārbaude un atbilstība 
ekspluatācijas noteikumiem Reizi pusgadā 

19 Pārbaudīt temperatūras sensoru, mitruma sensoru un trauksmes 
signālu devēju darbību Reizi pusgadā 

20 Dzinēju un ventilatora gultņu trokšņa līmeņa pārbaude  Reizi gadā 
21 Mērierīču verifikācija Reizi gadā 

3.4. Uzturēšana un incidentu novēršana 

Nr. 
p.k.  

Darba nosaukums  Periodiskums 

1 Rittal CMC III PU pārbaude Reizi pusgadā 

2 Durvju piekļuves sensoru pārbaude Reizi pusgadā 

3 
Datu centru telpu tīrīšana( pacelto grīdu mitrā tīrīšana, apstrāde ar 
antistatisku materiālu, statņu tīrīšana) 
 

Reizi pusgadā 

4 Incidentu un avāriju novēršana Pēc  
nepieciešamības 

  



 

 

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4 
(iepirkums Nr. ESP-2019/19) 

 

Iepirkums 

T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts 

Iepirkuma ID Nr. ESP-2019/19 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

 
Pretendents ___________________________ apņemas veikt T1 datu centra tehnisko
   Pretendenta nosaukums                    

 apkopi un darbības atbalstu, izpildot šādas tehniskās prasības: 
 

1.Tabula – Čilleru un dzesēšanas sistēmas tehniskā apkope 

Nr. 
p.k.  

Darba nosaukums  Periodiskums 

Piedāvājuma 
atbilstība 

(Atbilst/neatbilst) 
SADAĻU AIZPILDA 

PRETENDENTS 

1 

Ūdens/Glikola dzesētāju (chiller) pārbaude un 
apkope, darbības režīmu pārbaude un 
regulēšanu (iekļaujot materiālus: eļļas, filtri, 
piedziņas siksnas un citas kārtējā apkopē 
nepieciešamās daļas un materiāli). 

Reizi ceturksnī 

 
 

2 Etilēnglikola papildināšana sistēmā Pēc 
nepieciešamības 

 

3 
Agregātu vizuālā pārbaude, ieskaitot 
cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un 
vadības paneli 

Ikmēneša 
pārbaudēs  

4 
Cauruļvadu sistēmu un mezglu (sūkņu, 
hidraulisko elementu, siltummaiņu un 
balansējošās armatūras) pārbaude un apkope 

Reizi ceturksnī 
 

5 Etilēnglikola parametru atbilstības laboratorijas 
pārbaude Reizi gadā  

6 
Aukstumaģenta spiediena pārbaude, ja 
nepieciešams noplūdes vietas noteikšana un 
līmeņa noregulēšana 

Reizi ceturksnī 
 

7 
Glikola sistēmas spiediena pārbaude, līmeņa 
papildināšana, atgaisošana, automātisko 
atgaisotāju pārbaude 

Reizi ceturksnī 
 

8 Filtru tīrīšana un nomaiņa pēc 
nepieciešamības Reizi pusgadā  

9 Siltummaiņu un to elementu vizuālā pārbaude, 
nepieciešamības gadījumā tīrīšana un remonts Reizi pusgadā  

10 
Signāla, aizsardzības devēju, termostatu 
darbības pārbaude, nepieciešamības 
gadījumā remonts 

Reizi pusgadā 
 

11 Elektrisko savienojumu drošības pārbaude 
elektriskajā nodaļā pie dzinējiem, sūkņiem utt. Reizi gadā  

12 Avārijas apstāšanās pārbaude un iekārtas 
darbības apturēšana Reizi gadā  

13 LCP InLine dzesētāju darbspējas novērtējums Reizi ceturksnī  



 

 

14 
LCP dzesētāju un skapju monitoringa 
elementu savienojuma un savietojamības 
pārbaude 

Reizi ceturksnī 
 

15 Dzesēšanas sistēmas vizuāla pārbaude uz 
noplūdi Reizi ceturksnī  

16 LCP dzesētāja ventilatoru tīrības pārbaude un 
akustiska pārbaude (trokšņa līmenis) Reizi ceturksnī  

17 Dzesēšanas funkcijas pārbaude, sasniegtās 
temperatūras pārbaude Reizi ceturksnī  

18 

LCP dzesētāja noslēgarmatūras pilnīga 
aizvēršana un atvēršana. Dzesēšanas 
šķidruma caurplūdes rādītāja pārbaude 
atbilstībai ieprogrammētajam 

Reizi pusgadā 

 

19 
Skapju iekšpuses, uzstādīto iekārtu un 
monitoringa sensoru sausā attīrīšana no 
putekļiem 

Reizi pusgadā 
 

20 Aukstuma akumulācijas tvertnes apkope un 
uzturēšana Reizi gadā  

21 LCP dzesētāju programmatūras versijas 
pārbaude un atjaunošana Reizi gadā  

2.Tabula – Datu centra UPS un elektrobarošanas tehniskā apkope 

Nr. 
p.k.  

Darba nosaukums  Periodiskums 

Piedāvājuma 
atbilstība 

(Atbilst/neatbilst) 
SADAĻU AIZPILDA 

PRETENDENTS 

1 Elektroietaišu darbības nodrošināšana 
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībā Regulāri  

 

2 
Nodrošināt UPS iekārtu nepārtrauktu darbību 
- stabilu nepārtrauktu  elektroapgādi datu 
centra UPS elektriskajā tīklā 

Regulāri  

3 

Veikt UPS iekārtu testēšanu, darba režīmu 
pārbaudi, parametru nolasīšanu un tehnisko 
apkopi. Tehnisko apkopi veikt saskaņā ar 
iekārtas ražotāja tehniskajām prasībām. 

Reizi pusgadā 

 

4 0.4kV sadales, elektrisko kabeļu un tīklu 
apsekošana Reizi pusgadā  

5 
Nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) 
iekārtu akumulatoru pārbaude 

Reizi pusgadā 
 

6 PDU CWG, CXG pārbaude, programmatūras 
atjaunošana  Reizi pusgadā  

7 Izpilddokumentācijas sagatavošana atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

Pēc 
nepieciešamības 

 

8 Avārijas novēršana un likvidēšana 
elektroapgādes sistēmā   

Pēc 
nepieciešamības 

 

9 
Priekšlikumu sagatavošanu elektroenerģijas 
taupīgai izmantošanai un elektroapgādes 
sistēmas uzlabošanai 

Pēc 
nepieciešamības 

 

10 Pārsprieguma aizsardzības apkope Reizi gadā  

11 
Elektroinstalācijas mērījumi, zemējumvadu un 
metāliskās saites nepārtrauktības pretestības 
mērījumi, kontaktsavienojumu pārbaude 

Reizi gadā 
 



 

 

12 Elektroietaišu un 0.4kV sadales tīrīšana  Reizi gadā  

13 Programmnodrošinājuma jauninājumu 
ieviešana un programmu versiju pārvaldība Reizi pusgadā  

3.Tabula –  Mikroklimata iekārtu tehniskā apkope 

Nr. 
p.k.  

Darba nosaukums  Periodiskums 

Piedāvājuma 
atbilstība 

(Atbilst/neatbilst) 
SADAĻU AIZPILDA 

PRETENDENTS 

1 Mitrinātāju tehniskā apkope Reizi ceturksnī  
 

2 
Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli , metāla 
konstrukcijas un vadības paneli, ja ir 
nepieciešams remontēt 

Reizi ceturksnī 
 

3 Pārbaudīt sistēmas kontrollera darbību Reizi ceturksnī  

4 Pārbaudīt, vai kontrolējamie parametri atbilst 
normām, ja nepieciešams-noregulēt Reizi ceturksnī  

5 
Tvaika cilindra un elektrodu bojājumu 
pārbaude un tīrīšana, ja ir nepieciešams 
nomainīt vai remontēt 

Reizi ceturksnī 
 

6 Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību Reizi ceturksnī  

7 Iztīrīt drenāžas vārstu, ja ir nepieciešams 
nomainīt Reizi ceturksnī  

8 Drenāžas sistēmas un sifona pārbaude, 
tīrīšana, skalošana Reizi ceturksnī  

9 Tvaika cauruļvadu blīvuma vizuāla pārbaude, 
ja ir nepieciešams nomainīt vai remontēt Reizi ceturksnī  

10 Tvaika sprauslu tīrīšana Reizi ceturksnī  

11 Ūdensapgādes cauruļvadu un to stiprinājumu 
veseluma pārbaude,  filtru tīrīšana Reizi ceturksnī  

12 Mobilo sausinātāju apkope Reizi ceturksnī  
13 Darbības pārbaude visos režīmos Reizi ceturksnī  
14 Korpusa tīrīšana no iekšpuses un ārpuses Reizi ceturksnī  
15 Elektrisko savienojumu drošības pārbaude Reizi ceturksnī  

16 Ventilācijas sistēmas un iekārtu uzturēšana, 
tehniskā apkope Reizi pusgadā  

17 
Vispārēja stāvokļa novertēšana, ieskaitot 
cauruļvadu izolāciju, gaisa vadus,  metāla 
konstrukcijas un vadības paneli 

Reizi pusgadā 
 

18 
Ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošības 
pārbaude un atbilstība ekspluatācijas 
noteikumiem 

Reizi pusgadā 
 

19 Pārbaudīt temperatūras sensoru, mitruma 
sensoru un trauksmes signālu devēju darbību Reizi pusgadā  

20 Dzinēju un ventilatora gultņu trokšņa līmeņa 
pārbaude  Reizi gadā  

21 Mērierīču verifikācija Reizi gadā  

4.Tabula –  Uzturēšana un incidentu novēršana 

Nr. 
p.k.  

Darba nosaukums  Periodiskums 

Piedāvājuma 
atbilstība 

(Atbilst/neatbilst) 
SADAĻU AIZPILDA 

PRETENDENTS 



 

 

1 Rittal CMC III PU pārbaude Reizi pusgadā  
 

2 Durvju piekļuves sensoru pārbaude Reizi pusgadā  
3 Datu centru telpu tīrīšana Reizi ceturksnī  

4 Incidentu un avāriju novēršana Pēc  
nepieciešamības  

 
 
Visi uzskaitītie darbi tiks veikti saskaņā ar ražotāja (Tehniskās specifikācijas 2.punktā norādīto 
iekārtu) instrukcijām/ reglamentiem un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, kā arī ievērojot tehniskās specifikācijas 1.punktā noteiktās prasības. 

 
 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 
nolikuma prasībām. 
 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats  
Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 
  



 

 

Iepirkuma nolikuma 5.pielikums 
(iepirkums Nr. ESP-2019/19) 

 
Iepirkums  

T1 datu centra tehniskā apkope un darbības atbalsts 

Iepirkuma ID Nr. ESP-2019/19 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PARAUGS 
 
 
Pretendents ___________________________ apņemas veikt T1 datu centra tehnisko apkopi 
un darbības atbalstu par sekojošām cenām: 
 

Darba nosaukums 

Mēneša cena 
EUR bez PVN 

Cena EUR,  
bez PVN par 3 
(trīs) gadiem 

PVN 
maksāšanas 

kārtība 
(Vispārīgā- V 
Reversā- R) 

Čilleru un dzesēšanas sistēmas tehniskā 
apkope 

   

Datu centra UPS un elektrobarošanas 
tehniskā apkope  

   

Mikroklimata iekārtu tehniskā apkope    

Uzturēšana un Incidentu novēršana    

Piedāvājuma kopējā summa, EUR bez 
PVN   

   

 
 
KOPĒJĀ FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SUMMA IR EUR ___________(summa vārdiem) bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 
 
 
 
 
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 
nolikuma  prasībām. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats  

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

 
 
 


