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__.__.____. Nr. ____
Pretendentam
Jautājumi par iepirkuma “’DC1, DC2, DC3,
DC4 3 gadiem ID Nr. ESP-2021/9 nolikumu

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC)
2021.gada 30.jūnijā un 1.jūlijā saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma
“DC1, DC2, DC3, DC4 3 gadiem” ID Nr.ESP-2021/9 nolikumu (turpmāk – iepirkums). Ņemot
vērā uzdotos jautājumus, LVRTC sniedz šādas atbildes:
1.jautājums:
Iepirkuma nolikuma punkta Nr. 1.21.4.6 prasība nosaka, ka jāiesniedz “Speciālistu
saraksts atbilstoši 8.pielikumā norādītajam paraugam. Pielikumā jāpievieno speciālistam
izsniegts Ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija).” Pielikumā Nr. 2 punktā Nr.2 ir minēti
trīs ražotāji dzesēšanas sistēmu iekārtām. Lūdzam precizēt, kura tieši ražotāja sertifikāts vai
apliecinājums (kopija) ir jāiesniedz.
Atbilde:
Pretendentam piedāvājumā ir jāsniedz ražotāja sertifikāti vai apliecinājumi (kopijas)
šādām ārējām un iekšējām dzesēšanas sistēmām: Liebert, Neosys, APC (Schneider Electric).
2. jautājums:
Iepirkuma nolikuma punkta Nr. 1.21.4.6 prasība nosaka, ka jāiesniedz “Speciālistu
saraksts atbilstoši 8.pielikumā norādītajam paraugam. Pielikumā jāpievieno speciālistam
izsniegts Ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija).” Pielikumā Nr. 2 punktā Nr.2 ir minēti
vairāki ražotāji mikroklimata sistēmu iekārtām. Lūdzam precizēt, kura tieši ražotāja sertifikāts
vai apliecinājums (kopija) ir jāiesniedz.
Atbilde:
Pretendentam ir jāiesniedz Condair ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija).
3. jautājums:
Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības”, lūdzam Pasūtītāju skaidri definēt šī iepirkuma
priekšmeta robežas, jo ar Pielikumā Nr.2 punktā Nr.2 uzskaitītām iekārtām un sistēmām nav
iespējams nodrošināt visu Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības, piemēram, DC pakalpojuma pieejamība.
Atbilde:
Pasūtīja ieskatā iepirkuma priekšmeta robežas ir skaidri noteiktas iepirkuma nolikuma
pielikumā Nr.2 "Tehniskā specifikācija".
4. jautājums:

Ņemot vērā, ka Pielikuma Nr.2 Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 ir uzskaitīti atšķirīgi
DC1, DC2, DC3 un DC4 vispārīgie tehniskie raksturlielumi, lūdzam Pasūtītāju skaidri definēt
DC1,DC2,DC3 un DC4 robežas.
Atbilde:
Pasūtīja ieskatā DC1, DC2, DC3 un DC4 vispārīgie tehniskie raksturlielumi, apjomi un
datu centra infrastruktūras izmantošanas robežas ir skaidri norādītas iepirkuma nolikuma
pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” .1 un 2.punktā.
5. jautājums:
Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības”, lūdzam Pasūtītāju skaidrot, ko nozīmē vispārīgais
tehniskais raksturlielums “Garantētā elektrobarošana 400V & 230V, 50Hz”?
Atbilde:
DC1, DC2, DC3 un DC4 ir nodrošinātas statnes ar vismaz vienu garantēto
elektrobarošanas plecu, atbilstoši iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 “Tehniskā specifikācija”,
.1 un 2.punktam.
Garantēts elektrobarošanas plecs statnē nozīmē strāvas padevi no UPS iekārtas.
6. jautājums:
Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības”, lūdzam Pasūtītāju skaidrot, ko nozīmē vispārīgais
tehniskais raksturlielums “Aptuvenais statņu skaits”? Vai Pasūtītājs plāno palielināt vai
samazināt statņu skaitu. Kāds precīzi statņu skaits un ar to saistīto iekārtu apkalpošanas
apjoms ir jāiekļauj piedāvājuma aprēķinā?
Atbilde:
Pretendentam piedāvājums jāsagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto
statņu skaitu.
7. jautājums:
Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības”, lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību “Gaisa
temperatūras uzturēšana robežās no 18 ˚C līdz 27˚C, gaisa plūsmas mērījumus veicot statnēs
pirms gaisa padošanas statnēs esošajām iekārtām;”. Vai šos mērījumus nodrošina Pasūtītāja
esoša monitoringa sistēma? Lūdzam apstiprināt, ka Datu centros visa aktīvās iekārtas
nodrošina gaisa plūsmu no aukstā “koridora” uz karsto “koridoru”. Lūdzam apstiprināt, ka visas
neizmantotās “U” vietas statnēs ir nosegtas un nodrošina fizisku gaisa plūsmu nodalīšanu starp
auksto “koridoru” un karsto “koridoru”. Vai ir pieļaujamas īslaicīgas atkāpes no gaisa
temperatūras robežām?
Atbilde:
Skaidrojam, ka gaisa plūsmas mērījumus nodrošina Pasūtītāja monitoringa sistēma
“DC Experts”.
Apstiprinām, ka gaisa plūsma tiek nodrošināta aukstais koridors – karstais koridors.
Apstiprinām, ka U vietas statnēs ir nosegtas, kā arī regulāri tiek veikta U vietu kontrole.

Informējam, ka gaisa temperatūras robežas ir jāievēro, novirze un atgriešanās normas
robežās ir pieļaujamas 30 min. intervālā.
8. jautājums:
Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības”, lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību “Relatīvā gaisa
mitruma uzturēšana robežas no 30% līdz 70%” - proti - kā un kur tas tiks mērīts? Kādā laika
posmā? Cik bieži Datu centrā tiek atvērtas durvis un darbināta ventilācijas sistēma?
Atbilde:
Relatīvā gaisa mitruma raksturlielumi tiek nolasīti 24/7 režīmā Pasūtītāja monitoringa
sistēmā “DC Experts”.
Durvis tiek atvērtas un aizvērtas īslaicīgi līdz 3 - 5 sekundēm personāla ienākšanai,
iziešanai no DC vairākas reizes dienā, kas, ņemot vērā Pasūtītāja līdzšinējo pieredzi datu
centru ekspluatācijā, neietekmē mitruma līmeni datu centros.
Ventilācijas sistēma darbojas pēc nepieciešamības.
9. jautājums:
Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības”, lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību “Esošais
vidējais PUE indekss par gadu – 1.3”. Vai pretendentam līguma izpildes laikā būs jānodrošina
vidējais PUE indekss par gadu – 1,3? Ja jā, lūdzam skaidri definēt aprēķina metodiku un tajā
iekļaujamo iekārtu patēriņus, zudumus un āra gaisa temperatūras minimālās un maksimālās
vērtības. Lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka visā līguma izpildes laikā tiks nodrošināta aktīvo
iekārtu jauda (IT jauda), kas būs pietiekama, lai ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru un iekārtām
būtu iespējams sasniegt noteikto PUE indeksu.
Atbilde:
Skaidrojam, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam būs jāveic tehniskās uzturēšanas,
incidentu novēršanas un plānotie darbi, lai tiektos uz PUE indeksu "1.3".
10. jautājums:
Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības”, lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību “Elektrības
nodrošinājums (statnēm) PDU – 2 garantēti elektroapgādes pleci;” Vai pretendentam ir
jānodrošina visā līguma izpildes laikā visām statnēm divas PDU iekārtas? Lūdzam Pasūtītāju
apliecināt, ka visām Datu centra statnēm uz doto brīdi ir divas PDU iekārtas un tās ir pieslēgtas
diviem garantētiem elektroapgādes pleciem. Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai pasūtītāja rīcībā ir
rezerves PDU iekārtas?
Atbilde:
Pasūtītājs nodrošina, ka visām statnēm uz iepirkuma izsludināšanas brīdi ir divas PDU
iekārtas un līguma izpildes laikā PDU iekārtu skaits uz statni paliek nemainīgs - divas.
Pielikumā Nr.2 “Tehniskā specifikācija” 1.1.7.punkts un 1.2.7.punkts norāda, ka DC1,
DC2, DC3 katrā statnē ir 2 garantēti elektroapgādes pleci, DC4 – 40 statnēm 2 garantēti
elektroapgādes pleci, pārējām DC4 statnēm ir 1 garantēts un 1 negarantēts elektroapgādes
plecs;

Informējam, ka pasūtītāja rezervē ir 2 PDU iekārtas (16A).
11.

jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības”, lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību “DC
pakalpojuma pieejamība: 99,982% gadā (pieļaujamā DC dīkstāve 94 minūtes/gadā),
dīkstāves laika aprēķinā netiek ņemti vērā iepriekš pieteiktie, plānotie darbi.”, jo atbilstoši
iepirkuma pielikuma Nr.2 punktam 3.3.5. kopējais kritiskas prioritātes incidenta novēršanas
laiks ieskaitot reakcijas un ierašanās objektā laiku ir līdz 8 stundām, kas ir pretrunā ar punktā
3.1.1. noteikto, līdz ar to šī prasība nav izpildāma. Lūdzam veikt attiecīgas izmaiņas tehniskās
specifikācijas prasībās, lai tās nav pretrunīgas.
Atbilde:
Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.3.5.punktā piezīmēs ir norādīts: “* DC
galvenās sistēmas un iekārtas ir savstarpēji saslēgtas tādā veidā, ka viena slēguma iziešana
no ierindas neietekmē kopējo Datu centra pieejamību.” Ievērojot to, Pasūtītāja ieskatā izmaiņas
minētajā iepirkuma nolikumā punktā nav nepieciešamas.
12.
jautājums:
Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. “Pasūtītājam Datu centru
ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru
vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības” lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendentam,
uzsākot līguma izpildi ar pieņemšanas nodošanas aktu tiks nodotas:
a.
b.
c.
d.

Telpas, kurās atrodas sistēmas;
aktuāla Datu centra dokumentācija, ieskaitot iekārtu paroles un piekļuves datus;
cita nepieciešamā informācija un telpas tehniskās uzturēšanas darbu veikšanai;
uz doto brīdi DC1, DC2, DC3 un DC4 telpas un sistēmas ir fiziski nodalītas no
pārējām telpām un sistēmām un pēc līguma uzsākšanas Pasūtītājs nodrošinās, ka
fiziska un attālināta piekļuve iepirkuma Pielikuma Nr.2 punktā Nr.2 minētām
iekārtām un sistēmām tiks nodrošināta tikai pēc Pretendenta atļaujas saņemšanas.

Atbilde:
Lūdzam skatīt atbilstoši iepirkuma nolikuma 5.pielikuma 3.punktam Pasūtītāja tiesības
un pienākumi.
13.
jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.3. nosaka, ka Pretendents nodrošina “VEDUS
sistēmā visu veikto Darbu uzskaiti, mērījumu, testa protokolu, mēraparatūras kalibrācijas
dokumentēšanu, kā arī veikto mērījumu atbilstības/ neatbilstības protokolu, nepieciešamās DC
tehniskās dokumentācijas uzturēšanu.” Lūdzam Pasūtītāju izsniegt VEDUS sistēmas
lietošanas rokasgrāmatu.
Atbilde:
Skaidrojam, ka pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs tiks pieslēgts pie VEDUS sistēmas
atbilstoši Pielikuma nr.2 3.4.2.punktam un pielikuma Nr.5 3.punktam “Pasūtītāja tiesības un
pienākumi”. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka VEDUS sistēmas lietošanas atbalsts tiks
nodrošināts no LVRTC operatīvā personāla puses 24/7 režīmā.

14.
jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.3. nosaka, ka Pretendents nodrošina “VEDUS
sistēmā visu veikto Darbu uzskaiti, mērījumu, testa protokolu, mēraparatūras kalibrācijas
dokumentēšanu, kā arī veikto mērījumu atbilstības/ neatbilstības protokolu, nepieciešamās DC
tehniskās dokumentācijas uzturēšanu.” Lūdzam Pasūtītāju precīzi nodefinēt DC tehniskās
dokumentācijas sastāvu un apstiprināt, ka, ja Pasūtītājs cita līguma ietvaros veiks izmaiņas DC
infrastruktūrā, tad Pretendentam nav pienākums labot vai papildināt DC tehnisko
dokumentāciju to nodrošinās Pasūtītājs.
Atbilde:
Apstiprinām, ka, ja Pasūtītājs cita līguma ietvaros veiks izmaiņas DC infrastruktūrā, tad
Pretendentam nav pienākums labot vai papildināt DC tehnisko dokumentāciju.
15.
jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.4. nosaka, ka Pretendents nodrošina “attālinātu
monitoringa veikšanu Tehniskās specifikācijas 2.punktā minētajām iekārtām, ja tas ir tehniski
iespējams” Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās attālinātu piekļuvi ne tikai monitoringa
sistēmai, bet arī pašām iekārtām.
Atbilde:
Apstiprinām, ka Pasūtītājs nodrošinās attālinātu piekļuvi ne tikai Pasūtītāja monitoringa
sistēmai, bet arī pašām iekārtām, ja tas tehniski būs iespējams.
16.
jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.8. nosaka, ka Pretendents nodrošina “Darbu laiku
saskaņošanu ar Pasūtītāju, ņemot vērā Pasūtītāja prasības un esošos ierobežojumus,
pieteikumus iesniedz vismaz 14 kalendāras dienas pirms Darbu veikšanas (izņēmums var būt
incidentu risināšanas darbi) un Darbi var tikt veikti 24h*7 režīmā.” Lūdzam iesniegt Pasūtītāja
prasības, esošo ierobežojumu un līguma izpildes laikā plānoto ierobežojumu aprakstu, lai
Pretendents gatavojot piedāvājumu var ņemt tos vērā.
Atbilde:
Pretendentam jāiesniedz LVRTC maiņas (operatīvā personāla) pieprasītā informācija,
norādot, kādi darbi tiek veikti, vai tiem ir plānota vai iespējama ietekme uz DC infrastruktūras
pieejamību, kā arī, kuri Pretendenta pārstāvji veiks konkrētos darbus.
17.

jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.9. nosaka, ka Pretendents nodrošina “Darbus, kas
var ietekmēt DC sniegto pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktu darbību, atļauts veikt laika
posmā 01:00 līdz 06:00;” Lūdzam nodefinēt precīzi Darbus, kas Pasūtītāja ieskatā var ietekmēt
DC sniegto pakalpojumu pieejamību. Kā arī iesniegt sarakstu ar uzskaitītiem DC
pakalpojumiem ko Pasūtītājs sniedz.
Atbilde:
Darbi, kas Pasūtītāja ieskatā var ietekmēt DC sniegto pakalpojumu pieejamību, ir Darbi,
kuri var izsaukt DC infrastruktūras pilnīgu vai daļēju nepieejamību. Tāpat atbildi uz šo jautājumu
skatīt kopsakarībā ar atbildi uz 16.jautājumu.
18.

jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.10. nosaka, ka Pretendents nodrošina
“Pasūtītajam nepieciešamās atskaites, Pasūtītajam nepieciešamajā detalizācijā un formātā,
par veiktajiem un plānotajiem Darbiem.” Lūdzam Pasūtītāju skaidri definēt detalizācijas līmeni
un formātu atskaitēm un arī definēt sarakstu ar nepieciešamām atskaitēm un to iesniegšanas
biežumu.
Atbilde:
Detalizācijas līmenis noteikts nolikuma pielikuma nr.5 “Iepirkuma līguma projekts”
4.8.punktā , lūdzam skatīt minēto punktu.
19.
jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.11. nosaka, ka Pretendents nodrošina “patstāvīgi
(mēneša ietvaros) uzturēt aktuālā stāvoklī DC tehnisko dokumentāciju, veikt nepieciešamās
dokumentācijas izmaiņas pēc Darbu veikšanas” Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs uzsākot
līgumu iesniegs Izpildītājam uz līguma uzsākšanas dienu aktuālo esošai situācijai atbilstošu
DC tehnisko dokumentāciju.
Atbilde:
Apstiprinām, ka Pasūtītājs, noslēdzot līgumu, iesniegs Izpildītājam uz līguma
noslēgšanas dienu aktuālo, esošai situācijai atbilstošu DC tehnisko dokumentāciju.
20.
jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.11. nosaka, ka Pretendents nodrošina “Darbu
veikšanu saskaņā ar ražotāja instrukcijām, reglamentiem, spēkā esošiem Pasūtītāja
normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām” Lūdzam iesniegt
Pasūtītāja normatīvos aktus un apstiprināt, ka līguma izpildes laikā Pasūtītāja no jauna izdotie
vai apstiprinātie vai grozītie normatīvie akti netiks uzskatīti par šī iepirkuma sastāvu.
Atbilde:
Informējam, ka pretendents tiks iepazīstināts ar Pasūtītāja normatīvajiem aktiem pēc
iepirkuma līguma noslēgšanas. Vienlaikus norādām, ka Pretendentam būs jāievēro Pasūtītāja
normatīvo aktu izmaiņas vai no jauna izdotie iekšējie un ārējie normatīvie akti, ciktāl tie attiecas
uz iepirkuma priekšmetu.
21.

jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.2. nosaka, ka “Pretendents incidentu risināšanas
un plānoto darbu izmaksās iekļauj nepieciešamās materiālu, iekārtu izmaksas, kuras visa
līguma izpildes laikā nav lielākās par 42000 euro bez PVN un ir paredzētas kopējā līguma
summā”. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot šī punkta prasību, ja incidentu risināšanas un plānoto
darbu laikā tiks konstatēts, ka nepieciešamās izmaksas pārsniegs 42000 euro bez PVN.
Atbilde:
Atbilde ir atrodama nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” 4.3.punktā.
22.

jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.1. nosaka, ka “Kritiska prioritāte - incidents
izraisa pilnīgu Datu centra pakalpojuma (elektroapgāde, dzesēšana) nepieejamību vismaz
vienam klientam vai daļēju pakalpojuma nepieejamību visiem klientiem.” Lūdzam iesniegt visu
klientu sarakstu, piederības robežas un nodrošināmo DC pakalpojumu līmeni katram no
klientiem no DC pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas viedokļa.

Atbilde:
Vēršam Jūsu uzmanību, ka Pasūtītājam nav tiesību sniegt pretendentiem konfidenciālu
informāciju šī iepirkuma ietvaros.
23. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.1. nosaka, ka par Kritisku prioritāti tiek uzskatīti
“kopēji elektroapgādes traucējumi vienā no DC pleciem, traucēta viena UPS darbība;” Lūdzam
skaidri definēt, kas šī iepirkuma un līguma ietvaros tiks uzskatīts par kopējiem elektroapgādes
traucējumiem vienā no DC pleciem? Lūdzam skaidri definēt, kas šī iepirkuma un līguma
ietvaros tiks uzskatīts par traucētu viena UPS darbību?
Atbilde:
Pasūtītājs var mainīt incidentu prioritātes atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā
specifikācija” 3.4.1.punktam. Vienlaikus norādām, ka nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā
specifikācija” 3.3.4.punktā definētās situācijas ir uzskaitītas kā piemēri labākai situācijas
izpratnei par incidentu iedalīšanu prioritāšu grupās.
Traucējumi UPS darbībā nozīmē, ka uz statnes PDU nav padots spriegums vai tā
kvalitāte nav atbilstoša statnēs izvietoto iekārtu ekspluatācijas prasībām.
24. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.1. nosaka, ka par Kritisku prioritāti tiek uzskatīti
“būtiski elektroapgādes traucējumi DC ārpus vienas statnes (ARI automātika, traucējumi kopņu
sekcijās” Lūdzam skaidri definēt, kas šī iepirkuma un līguma ietvaros tiks uzskatīts par
būtiskiem elektroapgādes traucējumiem DC ārpus vienas statnes.
Atbilde:
Pasūtītājs var mainīt incidentu prioritātes atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā
specifikācija” 3.4.1.punktam. Vienlaikus norādām, ka nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā
specifikācija”
3.3.4. punktā definētās situācijas ir uzskaitītas kā piemēri labākai situācijas
izpratnei par incidentu iedalīšanu prioritāšu grupās.
Traucējumi ARI automātikā un kopņu sekcijās nozīmē, ka uz statnēm nav padots
spriegums vai tā kvalitāte nav atbilstoša statnēs izvietoto iekārtu ekspluatācijas prasībām.
25. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.2. nosaka, ka par Augstu prioritāti tiek uzskatīti
“jebkādi elektroapgādes traucējumi DC vienas statnes ietvaros” Lūdzam skaidri definēt, kas šī
iepirkuma un līguma ietvaros tiks uzskatīts par jebkādiem elektroapgādes traucējumiem DC
vienas statnes ietvaros un noteikt skaidras robežas DC vienas statnes elektroapgādei šī
iepirkuma ietvaros.
Atbilde:
Pasūtītājs skaidro, ka elektroapgādes traucējumi DC vienas statnes ietvaros, ir jebkuri
elektroapgādes traucējumi, kas var rasties un attiecīgi, ņemot iepirkuma priekšmetā ietverto
Datu centru nozīmīgumu Pasūtītāja saimnieciskajā darbībā, Pasūtītājs ir definējis
elektroapgādes traucējumus ar augstu prioritāti.
Pasūtītājs var mainīt incidentu prioritātes atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā
specifikācija” 3.4.1.punktam. Vienlaikus norādām, ka nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā
specifikācija” 3.3.4.punktā definētās situācijas ir uzskaitītas kā piemēri labākai situācijas
izpratnei par incidentu iedalīšanu prioritāšu grupās.

Traucējumi šī punkta ietvaros tiek saprasti PDU iekārtu bojājumi.
26. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.4. nosaka, ka par Zemu prioritāti tiek uzskatīti
“nav uzliktas jaunākas programmatūras versijas DC sistēmām/ iekārtām (pēc Pasūtītāja
pieprasījuma)” Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās visas jaunākās programmatūras
versijas DC sistēmām/iekārtām. Izpildītājs nodrošina tikai darbu šo programmatūru
uzstādīšanai. Lūdzam apstiprināt, ka ja pēc jaunākās programmatūras uzstādīšanas būs
nepieciešami sistēmu, vai iekārtu konfigurēšanas darbi par to puses vienosies atsevišķi un šādi
darbi nav šī iepirkuma sastāvā.
Atbilde:
Apstiprinām, ka, ja pēc jaunākās programmatūras versijas uzstādīšanas būs
nepieciešami sistēmu, vai iekārtu konfigurēšanas darbi par to puses vienosies atsevišķi un šādi
darbi nav šī iepirkuma sastāvā.
27. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.5. nosaka, ka ir noteikts reakcijas laiks dažādām
prioritātēm. Ņemot vērā, ka Pasūtītājs līguma izpildes laikā nodrošinās VEDUS sistēmu,
lūdzam apstiprināt, ka VEDUS sistēma nodrošina incidenta pieteikšanu un apstrādi ne ilgāk kā
2 minūšu laikā.
Atbilde:
Skaidrojam, ka LVRTC operatīvais personāls strādā 24/7 režīmā un nodrošina incidentu
reģistrāciju, atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” .3.3.5.punktam.
28. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.5. nosaka, ka par Incidenta novēršanu vai pagaidu
risinājuma ieviešanu tiek uzskatīts “DC galvenās sistēmas un iekārtas ir savstarpēji saslēgtas
tādā veidā, ka viena slēguma iziešana no ierindas neietekmē kopējo Datu centra pieejamību”
Lūdzam precīzi definēt DC galvenās sistēmas un iekārtas. Lūdzam apstiprināt, ka DC galvenās
sistēmas un iekārtas uz līguma spēkā stāšanās dienu ir savstarpēji saslēgtas tādā veidā, ka
viena slēguma iziešana no ierindas neietekmē kopējo Datu centra pieejamību.
Atbilde:
Apstiprinām, ka DC galvenās sistēmas un iekārtas (Pielikuma Nr.2 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,
1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 2.1., 2.2.,4.1 un 5.1,punktā minētās iekārtas un sistēmas) uz līguma spēkā
stāšanās dienu ir savstarpēji saslēgtas tādā veidā, ka viena slēguma iziešana no ierindas
neietekmē kopējo Datu centra pieejamību.
29. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.4.1. nosaka, ka Pasūtītājs nodrošina “Incidentu
klasifikāciju pēc incidentu prioritātēm 24h*7 režīmā. Incidenta prioritāte, risinot incidentu, vai
izvērtējot esošos un turpmākos riskus, var tikt mainīta;” Lūdzam skaidri definēt procedūru, kā
tiek noteikta incidenta prioritāte. Lūdzam skaidri definēt procedūru, kā tiek mainīta incidenta
prioritāte un tieši kādi turpmākie riski var tikt ņemti par pamatu incidenta prioritātes maiņai.
Atbilde:
Pasūtītājs var mainīt incidentu prioritātes atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā
specifikācija” 3.4.2.punktam. Vienlaikus norādām, ka nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā

specifikācija” 3.3.4.punktā definētās situācijas ir uzskaitītas kā piemēri labākai situācijas
izpratnei par incidentu iedalīšanu prioritāšu grupās.
30. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 2.1.1. nosaka, ka reizi ceturksnī tiek veikta
UPS iekārtu nepārtrauktas darbības pārbaude. Lūdzam Pasūtītāju precīzi definēt ko nozīmē
nepārtrauktas darbības pārbaude? UPS darbība no akumulatoriem?
Atbilde:
Skaidrojam, ka visi tehniskās uzturēšanas darbi tiek veikti ne retāk kā to ir noteicis
atbilstošo iekārtu vai sistēmas ražotājs. UPS iekārtu ražotājs un specifikācija ir noteikta
Pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” 2.punktā .
31. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 2.1.6. nosaka, ka reizi gadā ir jāveic
Elektroietaišu un 0.4kV sadales tīrīšana, DC1 tehniskā telpā un DC4 - SS4; SS4B; USS1A;
USS2A. Lūdzam precīzi definēt elektroietaises kurām jāveic tīrīšana. Lūdzam apstiprināt, ka
Pasūtītājs nodrošinās 0,4 kV sadalņu DC1 tehniskā telpā un DC4 - SS4; SS4B; USS1A; USS2A
atslēgšanu no strāvas tīrīšanas darbu laikā.
Atbilde:
Apstiprinām, ka Pasūtītājs nodrošinās 0,4 kV sadalņu DC1 tehniskā telpā un DC4 - SS4;
SS4B; USS1A; USS2A atslēgšanu no strāvas tīrīšanas darbu laikā.
32. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 2.1.7. nosaka, ka reizi pusgadā ir jāveic ARI
automātikas apsekošana, DC1 tehniskā telpa. Lūdzam precīzi definēt ARI apsekošanas laikā
veicamos darbus.
Atbilde:
Skaidrojam, ka visi tehniskās uzturēšanas darbi ir jāveic atbilstoši, kā noteicis atbilstošo
iekārtu vai sistēmas ražotājs.
33. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 2.1.7. nosaka, ka reizi gadā ir jāveic ARI
automātikas darbības pārbaude, DC1 tehniskā telpa. Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs
nodrošinās pienākošo elektroapgādes līniju atslēgumus ARI automātikas darbības pārbaudei.
Atbilde:
Apstiprinām, ka Pasūtītājs nodrošinās pienākošo elektroapgādes līniju atslēgumus ARI
automātikas darbības pārbaudei.
34. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 3.8. nosaka, ka reizi ceturksnī ir jāveic
Ūdensapgādes cauruļvadu un to stiprinājumu veseluma pārbaude, filtru tīrīšana. Lūdzam
precīzi definēt cauruļvadu pārbaudes apjomus un robežas, kā arī filtru skaitu un tipu.
Atbilde:

Informējam, ka Līguma izpildei nepieciešamā tehniskā dokumentācija tiks iesniegta pēc
Līguma noslēgšanas. Kopējais datu centru infrastruktūras apjoms ir norādīts Pielikumā Nr.2
“Tehniskā specifikācija”.
35. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 4.3. nosaka, ka reizi ceturksnī ir jāveic
“Nepieciešamo risinājumu tāmes iesniegšana par atklātajām DC sistēmu un iekārtu nepilnībām
un potenciālajiem riskiem to ekspluatācijā (nepieciešamie kapitālieguldījumi, nolietojums, dzīve
cikla beigas, potenciālajiem incidentiem u.c.), ko nevar novērst esošā līguma ietvaros”. Lūdzam
precīzi definēt DC sistēmas to robežas un iekārtas. Lūdzam precīzi definēt potenciālos riskus,
kas ir jāizvērtē.
Atbilde:
Skaidrojam, ka no Pretendenta tiek sagaidīts risku izvērtējums DC infrastruktūrai, lai
DC var tikt uzturēts atbilstoši Pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” prasībām.
36. jautājums:
Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 5. nosaka, ka Ja “Pasūtītājs nav norādījis kādu no
tehniskās uzturēšanas darbiem un to veikšanas periodiskumu, tad Pretendents ir atbildīgs par
tabulas papildināšanu ar ražotāja noteiktajiem darbiem, ievērojot ražotāja noteikto
periodiskumu, aizpildot tabulas punktu Nr.5 tehniskajā piedāvājumā. Tabulas punktā Nr.5
darbi, to izmaksas netiek ņemtas vērā, nosakot atbilstoši saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu ar viszemāko cenu.” Lūdzam skaidrot vai Pasūtītājs pasūtīs un slēgs līgumu par
tabulas punktā Nr.5 noteiktiem darbiem? Atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai “Visi
uzskaitītie tehniskās uzturēšanas, incidentu risināšanas un plānotie darbi tiks veikti saskaņā ar
ražotāja (Tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu) instrukcijām, reglamentiem un saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī ievērojot visas Tehniskajā specifikācijā
noteiktās prasības.” Ja Pasūtītājs neplāno pasūtīt tabulas punktā Nr.5 noteiktos darbus lūdzam
atbilstoši labot tehniskā piedāvājuma formu. Ja Pasūtītājs plāno pasūtīt tabulas punktā Nr.5
noteiktos darbus lūdzam tos iekļaut vērtēšanā izvēloties saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu ar viszemāko cenu pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka negodīgas potenciālo
pretendentu izmaksu pārcelšanas uz tabulas punktu Nr.5 rezultātā var mākslīgi tikt samazināta
tabulas punktu 1 - 4 kopsumma.
Atbilde:
Iepirkuma prasības un iepirkuma priekšmetu nosaka Pasūtītājs atbilstoši tā
saimnieciskās darbības vajadzībām.
Pasūtītājs nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” tabulā Nr.5 norādītos
darbus pasūtīts atbilstoši tā saimnieciskās darbības vajadzībām.
Ievērojot minēto, Pasūtītājs nesaskata pamatu grozīt nolikumu vai tā pielikumus.
37. jautājums:
Iepirkuma pielikums Nr.4 nosaka, ka “Apmaksa par incidentu risināšanu un plānotajiem
darbiem tiks veikta atbilstoši nolikuma 3.3.3.punktam, ievērojot 3.3.2.punktu.” Lūdzam
Pasūtītāju papildināt nolikuma 3.3.3.punktu ar precīzu apmaksas kārtību, jo šobrīd punkts
3.3.3. nosaka tikai izmaksu saskaņošanas kārtību.
Atbilde:
Apmaksa par veiktajiem darbiem tiks veikta atbilstoši nolikuma 1.7.punktā un Pielikuma
Nr.5 2.4. punktā noteiktajai kārtībai.

38. jautājums:
Iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.2 3.3.2. punktā minēts: “Pretendents incidentu
risināšanas un plānoto darbu izmaksās iekļauj nepieciešamās materiālu, iekārtu izmaksas,
kuras visa līguma izpildes laikā nav lielākās par 42000 euro bez PVN un ir paredzētas kopējā
līguma summā”.
Līguma noteikumi, īpaši 2.2. punkts, paredz Līguma cenas nepalielināšanu, tāpēc
lūdzam precizēt līguma noteikumus, paredz risinājumu gadījumam, ja incidentu risināšanas
izmaksas pārsniedz plānotās euro 42 000 izmaksas.
Kā arī sniegt skaidrojumu, vai izpildītājs, ja izmaksas pārsniedz minēto robežu, šādus
darbus var neveikt?
Atbilde:
Atbilde uz minēto jautājumu ir atrodama nolikuma pielikuma Nr.2 “Tehniskā
specifikācija” 4.3.punktā.
Pasūtītājs, saņemot darba izpildes tāmi, kas pārsniedz plānotās darbu izmaksas
kopsummā 42000 euro, lemj par darbu pasūtīšanu. Šādu darbu pasūtīšana un izpilde
paredzēts veikt cita līguma ietvaros, kas irārpus šī līguma.
39. jautājums:
Līguma 1.1. punkts paredz, ka darbi ietver “sistēmu uzturēšanu”, lūdzam precizēt, kas
tiek saprasts ar šo jēdzienu.
Atbilde:
Iekārtas un sistēmas, tai skaitā to uzturēšanas darbi, ir norādīti Pielikumā Nr.2
“Tehniskā specifikācija”, 2 un 3.punktā.
Visi tehniskās uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši attiecīgās iekārtas vai sistēmas
ražotāja prasībām.
40. jautājums:
41. Līguma 2.2. punkts paredz: “Cenas visā Līguma darbības laikā netiek pārskatītas un
cenas indeksācija izmaksu pieauguma (tajā skaitā inflācijas) dēļ nav pieļaujama”.
Ņemot vērā šobrīd neprognozējamo materiālu izmaksu pieaugumu, lūdzam paredzēt,
ka gadījumā, ja materiālu cenas ir palielinājušās vairāk kā 10%, tad notiek šo izmaksu
indeksācija.
Atbilde:
Līgumā netiek paredzēta cenu un izmaksu indeksācija. Pretendentam, gatavojot
piedāvājumu, ir jāņem vērā Līguma 2.2.punkts.
41. jautājums:
Līguma 2.9. punkts nosaka: “Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma 2.4.punktā
noteiktos maksājumus par summu tādā apmērā, kādā ir aprēķināts līgumsods un/vai tādā
apmērā, kāds nepieciešams, lai segtu Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam radušos zaudējumus”.
Ņemot vērā, ka zaudējumu esamība/neesamība un to apmērs, kā arī vaina, atšķirībā
no līgumsoda, ir atsevišķi ierādāms apstāklis, par ko lemj tiesa, nevis subjektīvi Pasūtītājs, tad
taisnīgu līguma noteikumu nodrošināšanai, lūdzam Līguma 2.9. punktu izteikt sekojoši:

“Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma 2.4.punktā noteiktos maksājumus par summu tādā
apmērā, kādā ir aprēķināts līgumsods”.
Atbilde:
Pasūtītājs neplāno mainīt Līguma 2.9.punktu. jo ikviens Līguma punkts ir ticis izstrādāts
atbilstoši iepirkuma priekšmeta un tā izpildei nepieciešamājām prasībām un tiks īstenots un
piemērots, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
42. jautājums:
Līguma 3.1. punkts nosaka: “Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbinieku pavadīšanu
iekļūšanai Objekta telpās Darbu izpildei. Izpildītājs nodrošina nepieciešamās speciālās atļaujas
vai sertifikātus iekļūšanai Objektā, ciktāl tās ir Izpildītāja atbildība. Ja Izpildītājam nav iekļūšanai
Objektā visu nepieciešamo atļauju vai sertifikātu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoši
izbeigt Līgumu. Ja iekļūšana Objektā nav iespējama citu iemeslu dēļ, Pasūtītājs par to informē
Izpildītāju un Puses vienojas par turpmāko rīcību”.
Lūdzam skaidri definēt, kādas speciālās atļaujas vai sertifikāti ir nepieciešami iekļūšanai
Objektā?
Lūdzam izslēgt noteikumu: “Ja Izpildītājam nav iekļūšanai Objektā visu nepieciešamo
atļauju vai sertifikātu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoši izbeigt Līgumu” un paredzēt
tiesību Izpildītājam novērst šādu trūkumu, un tikai tad, ja tas nav izpildīts noteiktā laikā, tad
tiesību Līgumu izbeigt.
Atbilde:
Skaidrojam, ka nolikums neparedz speciālas atļaujas iekļūšanai Objektā. Piekļuve tiks
nodrošināta Pretendenta norādītājiem speciālistiem, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.8, vai
tajā veiktajām izmaiņām.
43. jautājums:
Līguma 3.2. punkts paredz: “Pasūtītājs informē Izpildītāju par visām tam zināmām
izmaiņām, kuras ietekmē vai var ietekmēt kvalitatīvu Darbu izpildi”.
Lūdzam papildināt, ka Pasūtītājs informē rakstiski.
Atbilde:
Lūdzu skatīt iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.5. 9.17.punktu. Pasūtītājs neplāno grozīt
līguma 3.2.punktu.
44. jautājums:
Līguma 3.4. punkta pēdējais teikums nosaka: “Izpildītāja nepiedalīšanās pārbaudē
(jebkādu iemeslu dēļ) nav šķērslis Pasūtītājam to veikt vienpusēji un šādā gadījumā pārbaudes
rezultāti ir saistoši Izpildītājām bez jebkādām iebildēm, atrunām vai noliegumiem”.
Lūdzam izslēgt “jebkādu iemeslu dēļ” – pretējā gadījumā arī Pasūtītāja prettiesiska
Izpildītāja neielaišana objektā būs uzskatāma par jebkādu iemeslu, kas ļauj Pasūtītājam
rīkoties vienpusēji.
Lūdzam izslēgt “bez jebkādām iebildēm, atrunām vai noliegumiem” – jo nepatiesus
aktus Izpildītājam ir jābūt tiesībām apstrīdēt.
Atbilde:
Izpildītājam ir tiesības nodrošināt tā pārstāvja dalību pārbaudēs. Ja Izpildītājs šīs savas
tiesības neizmanto, Izpildītājam ir jārēķinās un jāņem vērā, ka Pasūtītājs pārbaudi veic bez

Izpildītāja klātesamības un Pasūtītāja pārbaudē objektīvi fiksētie fakti. Ievērojot minēto,
pārbaudes rezultāti ir saistoši Izpildītājām bez jebkādām iebildēm, atrunām vai noliegumiem
45.

jautājums:

Līguma 3.6.punkts nosaka: “Konstatējot Darbu izpildes trūkumu vai citu neatbilstību
(Līguma 3.5.punkts), Pasūtītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgā Darbu neatbilstību
akta sastādīšanas brīža nosūta to Izpildītājam, kurš to nekavējoties paraksta un ne vēlāk kā
vienas darba dienas laikā (ievērojot darba dienas režīmu) par saviem līdzekļiem novērš
konstatēto Darbu izpildes trūkumu vai citu neatbilstību”.
Lūdzam noteikt garāku Darbu neatbilstību akta parakstīšanas un neatbilstību
novēršanas termiņu, jo viena darba diena nav objektīvs termiņš ne aktā minēto neatbilstību
izvērtēšanai, ne novēršanai.
Tā pat lūdzam izslēgt 3.6. punkta pēdējā teikuma vārdus “bez jebkādām iebildēm,
atrunām vai noliegumiem”, jo nepatiesus aktus Izpildītājam ir jābūt tiesībām apstrīdēt.
Atbilde:
Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta būtiskumu, Līguma 3.6.punktā norādīte termiņi ir
būtiski un pamatoti ar Pasūtītāja saimnieciskās darbības vajadzību un netiks mainīti.
46. jautājums:
Līguma 3.7.punkts nosaka: “Pasūtītājs sniedz Izpildītājam visu tā rīcībā esošo Līguma
izpildei nepieciešamo informāciju”.
Lūdzam precizēt, cik ilgā termiņā, piedāvājam noteikt 1 darba dienas laikā.
Atbilde:
Pasūtītājs sniegs pieprasīto informāciju samērīgā termiņā atbilstoši pieprasītās
informācijas apjomam.
47. jautājums:
Līguma 3.13.punktā ir minēts: “Šādā gadījumā Darbu pārbaudes izdevumus sedz
Izpildītājs”.
Lūdzam noteikt, ka tomēr ne vairāk kā EUR 500 par vienu pārbaudi, tādējādi ierobežojot
nesaprātīgus pārbaudes izdevumus.
Atbilde:
Pasūtītājs nesaskata iemeslu ierobežot pārbaudes izdevumu summu, ja pārbaudē tiek
konstatēta Izpildītāja vaina. Ja netiek konstatēta Izpildītāja vaina, tad pārbaudes izmaksas sedz
Pasūtītājs.
48. jautājums:
Līguma 4.8. punktā ir minēts: “Izpildītājs iesniedz prasīto informāciju, atskaites
Pasūtītājam nepieciešamajā detalizācijas pakāpē un veidā”.
Lūdzam līgumā uzreiz minēt šo detalizāciju un veidu, lai Izpildītājs zinātu, kādas
saistības tas uzņemas.
Atbilde:
Punktā ietvertā prasība ir ģenerālklauzula un sniedzamās informācijas detalizācijas
pakāpe tiks noteikta katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā notikuma būtiskumu. Pusēm no

līguma izrietošās tiesības un uzliktie pienākumi ir jāpilda labā ticībā. Pasūtītājs neplāno savas
tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla nepieprasīs informāciju un atskaites
Pasūtītājam tādā detalizācijas pakāpē un veidā, kas Pasūtītājam nav nepieciešama.
49. jautājums:
Līguma 4.14. punkts nosaka: “Jebkuru Līgumā minēto izstrādājamu dokumentāciju (ja
tādu ir nepieciešams izstrādāt) pilnā apmērā saskaņot ar Pasūtītāju”.
Lūdzam līgumā uzreiz minēt kāda dokumentācija ir izstrādājama, lai Izpildītājs zinātu,
kādas saistības tas uzņemas.
Atbilde:
Ja līguma priekšmeta izpildes ietvaros, piemēram, plānota darba ietvaros ir
nepieciešams vai paredzēts izstrādāt jebkādu dokumentāciju, Izpildītājam tāda ir jāizstrādā.
50. jautājums:
Līguma 4.18. punkts nosaka: “Ja kāds no Izpildītāja Iepirkumā piedāvātajiem
speciālistiem objektīvu iemeslu dēļ, nevar piedalīties Līguma izpildē, Izpildītājs drīkst to aizstāt
ar citu līdzvērtīgu speciālistu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida piekrišanu un ja tā
kvalifikācija vai pieredze neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām”.
Lai Izpildītājs varētu izpildīt savas saistības, kad ir nepieciešams nomainīt speciālistu,
tad lūdzam papildināt šo punktu ar noteikumu, ka Pasūtītājs šādu piekrišanu nevar bez
pamatojuma liegt.
Atbilde:
Pusēm no līguma izrietošās tiesības un uzliktie pienākumi ir jāpilda labā ticībā.
Pasūtītājs neplāno savas tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla neliegs
piekrišanu, ja būs izpildītas Līguma 4.18.punktā noteiktās prasības, proti, speciālists atbildīs
nolikumā noteiktajai kvalifikācijai un pieredzei.
51. jautājums:
Līguma 4.19. punkts nosaka: “Izpildītājs ievēro un izpilda VEDUS noteiktās
darbplūsmas, seko līdzi VEDUS pieteikumiem, kas nodoti Izpildītājam”.
Lūdzam iesniegt VEDUS noteiktās darbplūsmas, to aprakstu un Izpildītāja pienākumus,
lai Izpildītājs zinātu, kādas saistības tas uzņemas.
Atbilde:
Pēc līguma noslēgšanas Līguma izpildītājs tiks pieslēgts pie VEDUS sistēmas atbilstoši
Pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” 3.4.2.punktam un pielikuma Nr.5 3.punktam. Minētajā
sistēmā būs pieejamas VEDUS darba plūsmas, kā arī ikvienam VEDUS lietotājam būs
pieejams arī LVRTC atbalsts 24/7.
52. jautājums:
Līguma 5.6. punkts nosaka: “Ja Izpildītājs Darbus sniedz nekvalitatīvi, neatbilstoši
Līgumam, par ko Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam Darbu neatbilstību aktu un Izpildītājs
Līgumā noteiktajā kārtībā nav novērsis konstatēto Darbu izpildes trūkumu vai citu neatbilstību,
tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no
Līguma summas par katru kavējuma dienu, kuru nav novērsta Darbu izpildes trūkums vai cita
neatbilstība , taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas”.

Pasūtītājs sev līgumsodu par kavētiem maksājumiem ir paredzējis nevis no Līguma
kopējās summas, bet no kavētā maksājuma summas, tad lūdzam arī Izpildītājam noteikt
samērīgi līgumsodu nevis no Līguma summas, bet no nenovērtās neatbilstības summas.
Pretējā gadījumā var tikt negodprātīgi piemēroti nesamērīgi līgumsodi par jebkuru
niecīgāko neatbilstību. Pasūtītāja mērķis nevar būt iedzīvoties no līgumsodiem
Atbilde:
Līgumsoda apmērs Līgumā ir noteikts samērīgs, atbilstoši Līguma priekšmetam, būtībai
un iespējamajiem riskiem (sekām), kas var iestāties Līguma nepienācīgas izpildes gadījumā.
Līdz ar to Pasūtītājs nesaskata pamatu veikt attiecīgā līguma punkta grozījumus. Vienlaikus
vēršam uzmanību, ka pasūtītājs ikvienu līgumsodu piemēros galējas nepieciešamības
gadījumā, kad izpildītājs neievēros ar līgumu uzliktos pienākumus, kas ietekmē iepirkuma
līguma izpildi tā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē.
53. jautājums:
Līguma 5.7.7. punkts nosaka: “Par VEDUS procesu neievērošanu Pasūtītājam ir
tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0.05% (nulle, komats, nulle pieci procenti)
apmērā no Līguma kopējās summas par katru gadījumu, kad Izpildītājs nav ievērojis Līgumā
noteikumus attiecībā uz VEDUS lietošanu”.
Lūdzam iesniegt Izpildītājam šo procesu aprakstu, jo tas nav pievienots iepirkuma
nolikumam, lai Izpildītājs zinātu, kādas saistības tas uzņemas.
Atbilde:
Informējam, ka pēc līguma noslēgšanas Līguma izpildītājs tiks pieslēgts pie VEDUS
sistēmas atbilstoši Pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” 3.4.2.punktam un pielikuma Nr.5
“Iepirkuma līgums” 3.punktam. Minētajā sistēmā būs pieejamas VEDUS darba plūsmas, kā arī
ikvienam VEDUS lietotājam būs pieejams arī LVRTC atbalsts 24/7.
54. jautājums:
Līguma 5.10.punkts nosaka: “Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo
vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības”.
Ja ir segti visi zaudējumi un samaksāts līgumsods, tad prasīt līguma izpildi vairs nebūtu
pamata, tāpēc lūdzam aizstāt vārdu “neatbrīvo” ar "atbrīvo".
Atbilde:
Nepiekrītam aizstāt vārdu “neatbrīvo” ar "atbrīvo", jo Līguma izpildes pienākums
Pasūtītājam ir vienlīdz svarīgs kā Līgumā ietvertie saistību pastiprinājuma līdzekļi, kuriem ir,
tajā skaitā, preventīva un motivējoša nozīme. Minētais nav arī pretrunā ar Civillikuma
1720.pantu, kas noteic, ka kreditors var prasīt kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu, ja tieši
tā bijis norunāts.
Norādām, ka ikviens Līguma punkts, tai skaitā jautājumā minētais, ir izstrādāts, lai tiktu
samazināti Pasūtītāja riski līgumsaistību nepienācīgas izpildes gadījumā. Pasūtītājs ikvienu
līgumsodu piemēros gadījumā, kad izpildītājs neievēros ar līgumu uzliktos pienākumus, kas
ietekmē iepirkuma līguma izpildi tā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē.
55. jautājums:
Lūdzam izslēgt Līguma 5.12.punktu, jo tā formulējums ir neskaidrs un izplūdis, un
līguma 5.11. punkts jau paredz abām pusēm līdzvērtīgu pienākumu atlīdzināt visus tiešos
zaudējumus.

Atbilde:
Pasūtītājam nav saprotama jautājuma būtība. Ikviens Līguma punkts, tai skaitā
jautājumā minētais, ir izstrādāts, lai tiktu samazināti Pasūtītāja riski līgumsaistību nepienācīgas
izpildes gadījumā.
56. jautājums:
Lūdzam izslēgt Līguma 5.13. punktu, jo Līguma 5.11. punkts jau paredz abām pusēm
līdzvērtīgu pienākumu atlīdzināt visus tiešos zaudējumus. Tāpat nav definēts, kādu tieši
dokumentu aktualizēšana ir domāta.
Atbilde:
Ikviens Līguma punkts, tai skaitā jautājumā minētais, ir izstrādāts, lai tiktu samazināti
Pasūtītāja riski līgumsaistību nepienācīgas izpildes gadījumā. Papildus tam vēršam uzmanību,
ka dokumentu aktualizēšanas pienākums Izpildītājam ir noteikts, piemēram, nolikuma
2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.punktā.
57. jautājums:
Lūdzam izslēgt Līguma 5.14. punktu, jo Līguma 5.5. punktā jau ir paredzēts līgumsods
par pārkāpumu, jeb arī izslēgt 5.5. punktu, jo Līguma 5.14. punkts jau paredz visu zaudējumu
atlīdzināšanas pienākumu. Pasūtītāja mērķis nevar būt iedzīvoties no līgumsodiem.
Atbilde:
Konfidencialitātes saistību ievērošana ir būtiska Līguma priekšmeta izpildē un nav
pieļaujams, ka Izpildītājs šīs saistības neievēro. Ja Līguma izpildītājs nav ievērojis Līgumā
noteiktās konfidencialitātes saistības, tam ir jānes atbildība par radītajām sekām, kas izriet no
uzņemtajām saistībām.
58. jautājums:
Lūdzam izslēgt no Līguma 8.3. punkta “tajā skaitā COVID 19 pandēmijas radītie
ierobežojumi”, jo pandēmijas ierobežojumi ir nepārvarama vara, kurus Izpildītājs nevar nedz
kontrolēt, nedz paredzēt, nedz novērst.
Atbilde:
Ja Puse atsaucas uz Covid-19 pandēmijas radītiem ierobežojumiem kā nepārvaramu
varu, Pusei, kas uz šādiem apstākļiem atsaucas, ir jāpierāda, ka pēc Līguma noslēgšanas ir
radušies jauni būtiski Līguma pilnīgas vai daļējas saistību izpildes ierobežojoši apstākļi, kas
nepastāvēja Līguma noslēgšanas brīdī un kurus Puse nevarēja saprātīgi paredzēt.
59. jautājums:
Līguma 9.3.1. punkts nosaka tiesības Pasūtītājam vienpusēji izbeigt Līgumu, ja
Izpildītājs nav novērsis defektus, trūkumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
Tā kā Līguma 3.6. punkts paredz defektu novēršanu vienas darba dienas laikā, tad šis
Līguma punkts dod tiesības Pasūtītājam pārtraukt Līgumu faktiski nekavējoties, jebkādu
pretenziju dēļ, neparedzot nekādus mehānismus Izpildītāja tiesību aizsardzībai. Lūdzam
paredzēt līdzīgu mehānismu, kā Līguma 9.3.3. punktā, paredzot līguma laušanas iespēju, ja
neizpilde nav novērsta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja
paziņojuma saņemšanas.
Atbilde:

Pusēm no līguma izrietošās tiesības un uzliktie pienākumi ir jāpilda labā ticībā.
Pasūtītājs neplāno tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla lauzt Līgumu, ņemot
vērā to, ka līguma izpilde Pasūtītājam ir nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Tāpat vēršam uzmanību, ka Līguma 9.3.punktā ir noteiktas Pasūtītāja tiesības, nevis
pienākums, līdz ar to Pasūtītājs šo punktu piemēros galējas nepieciešamības gadījumā,
izvērtēiot katru gadījumu atsevišķi, un tikai tad, ja Izpildītāja rīcība nebūs vērsta uz Līguma
prasībām un noteikumiem atbilstoša līguma izpilde.
60. jautājums:
Līguma 9.3.4.punkts paredz tiesību pasūtītāja līgumu lauzt, ja Izpildītājs ir “zaudējis
juridisko rīcībspēju”.
Lūdzam izslēgt šo neskaidro terminu, jeb arī precizēt, kas tieši tiek saprasts ar juridiskas
rīcībspējas zaudēšanu.
Atbilde:
Skaidrojam, ka ar minēto terminu saprotami jebkuri apstākļi, kuru rezultātā Izpildītājs
nav spējīgs rīkoties, kā to paredz normatīvo aktu prasības, tai skaitā, izpildīt Līguma
priekšmetu.
61. jautājums:
Līguma 9.3.6. paredz: “Iestājas apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma
izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet
no Līguma”.
Lūdzam izslēgt šo noteikumu, jo tas ir pilnībā subjektīvs un nesatur nekādus skaidrus
kritērijus līguma laušanai, kā arī pieļauj līguma laušanu pat jebkādu trūkumu neesamības dēļ.
Atbilde:
Pusēm no līguma izrietošās tiesības un uzliktie pienākumi ir jāpilda labā ticībā.
Pasūtītājs neplāno savas tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla lauzt līgumu ar
Izpildītāju, ņemot vērā to, ka Līguma izpilde Pasūtītājam ir nepieciešama saimnieciskās
darbības nodrošināšanai. Tāpat vēršam uzmanību, ka Līguma 9.3.punktā ir noteiktas
Pasūtītāja tiesības, nevis pienākums, līdz ar to Pasūtītājs šo punktu piemēros galējas
nepieciešamības gadījumā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, un tikai tad, ja Izpildītāja rīcība
nebūs vērsta uz Līguma prasībām un noteikumiem atbilstoša līguma izpilde.
62. jautājums:
Lūdzam apvienot 9.3.5. un 9.3.7. punktus, jo tie dublējas izņemot vienu vārdu
“apakšuzņēmējiem”.
Atbilde:
Norādām, ka minētie Līgumu punkti ir savstarpēji papildinoši . Ņemot vērā minēto,
Pasūtītājs neplāno apvienot vai izslēgt kādu no minētajiem Līguma punktiem.
63. jautājums:
Lūdzam 9.3.9. punktus skatīt kopsakarā ar 3.1. punktā lūgtajiem labojumiem par
“piekļuvi”.
Atbilde:

Pasūtītājs, atbildot uz 42.jautājumu, skaidroja, ka piekļuve tiks nodrošināta Līguma
izpildītāja norādītājiem speciālistiem atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.8 vai tajā veiktajām
izmaiņām. Līdz ar to Līguma 9.3.9.punkts ir pamatots.
64. jautājums:
Lūdzam, skaidrības labad, izslēgt Līguma 9.3.10. punktu, jo nekādi citi Līguma punkti
(izņemot 3.1.) neparedz Līguma izbeigšanu.
Atbilde:
Nepiekrītam izslēgt Līguma 9.3.10. punktu, jo, piemēram, Līguma 9.4.punktā ir
noteiktas no Pasūtītāja puses tiesības izbeigt Līgumu punktā norādītajos gadījumos.
65. jautājums:
Līguma 9.7. punkts paredz: “Līguma izbeigšana neietekmē nevienas Puses Līguma
spēkā esamības laikā iegūtās tiesības, pienākumus un saistības, kā arī neietekmē nevienu
Līguma noteikumu, kas ir tieši vai netieši paredzēts, lai tas stātos spēkā vai turpinātos pēc
Līguma izbeigšanās vai spēka zaudēšanas”.
Lūdzam precizēt šo punktu, jo līguma izbeigšana izbeidz pienākumu pildīt līguma spēkā
esamības laikā uzņemtās saistības, piemēram veikt darbus.
Atbilde:
Līgums visā tā tekstā satur tajā skaitā pušu tiesības un pienākumus, kas ir spēkā gan
Līguma darbības laikā, gan pēc līguma izbeigšanās vai spēka zaudēšanas. Ņemot vērā minēto,
Pasūtītāja ieskatā nav pamata veikt grozījumus Līguma 9.7.punktā.
66. jautājums:
Līguma 9.11. punkts nosaka: “Ja kādai no Pusēm tiek mainīti juridiskais statuss,
atrašanās vieta, banku rekvizīti, īpašnieki un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par
to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi”.
Lūdzam izslēgt vārdus “īpašnieki un vadītāji”, jo to maiņa nekādi neattiecas uz līguma
izpildi.
Atbilde:
Ņemot vērā, ka Pasūtītājam kā valsts kapitālsabiedrībai ir jāievēro no Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izrietošie pienākumi, Līguma 9.11.punkts netiks
grozīts. Pasūtītājam ir nepieciešams iegūt ziņas par īpašnieku un vadītāju nomaiņu gan
saistībā ar paraksttiesīgo personu noskaidrošanu, gan saistībā ar Līguma 9.4.punkta
ievērošanu.
67. jautājums:
Līguma 9.13.punkts paredz: “Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot ar Līgumu
noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas
piekrišanas”.
Lūdzam precizēt šo punktu, ka Izpildītājs var cedēt parādsaistības, jo šādu tiesību
ierobežošanai nav nekāda pamata.
Atbilde:
Līgums neierobežo no likuma izrietošās Pušu tiesības, un Izpildītājs ir tiesīgs cedēt
parādsaistības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

68. jautājums:
Līguma 9.16. punkts paredz: “Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pirms
tā termiņa notecējuma, iesniedzot Izpildītājam rakstisku uzteikumu ne vēlāk kā 1 (vienu)
mēnesi iepriekš”.
Lūdzam izslēgt šo līguma punktu, jo tas rada Pasūtītāja patvaļu, piemēram, nevēlama
konkursa uzvarētāja gadījumā pēc mēneša atkāpties no līguma.
Atbilde:
Pusēm no līguma izrietošās tiesības ir jāīsteno un veicamie pienākumi ir jāpilda labā
ticībā. Pasūtītājs neplāno no Līguma izrietošās tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota
iemesla atkāpties no Līguma pirms termiņa notecējuma.
69.jautājums
Nolikuma punktā Nr. 1.21.4. Prasības un iesniedzamie dokumenti, apakšpunktos Nr.6,
Nr.7, Nr.8 tiek norādītas prasības:
6.

7.

8.

Čilleru un dzesēšanas sistēmu
apkalpošanas speciālists - Pretendenta
speciālists ir saņēmis attiecīgā
iekārtu
ražotāja
sertifikāciju
vai apliecinājumu
no iekārtu ražotāja par ražotāja iekārtu,
sistēmu montāžu un apkalpošanu.
Sertifikācija vai apliecinājums ir derīgs uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
Pretendents nodrošina sertifikācijas
vai apliecinājuma derīgumu visa līguma
darbības laikā.*
UPS
un
elektrobarošanas
apkalpošanas speciālists - Pretendenta
speciālists ir saņēmis attiecīgā
iekārtu
ražotāja
sertifikāciju
vai apliecinājumu
no iekārtu ražotāja par ražotāja iekārtu,
sistēmu montāžu un apkalpošanu.
Sertifikācija vai apliecinājums ir derīgs uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
Pretendents nodrošina sertifikācijas
vai apliecinājuma derīgumu visa līguma
darbības laikā.*
Mikroklimata iekārtu tehniskā
apkalpošanas speciālists - Pretendenta
speciālists ir saņēmis attiecīgā
iekārtu
ražotāja
sertifikāciju
vai apliecinājumu
no iekārtu ražotāja par ražotāja iekārtu,
sistēmu montāžu un apkalpošanu.
Sertifikācija vai apliecinājums ir derīgs uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
Pretendents nodrošina sertifikācijas
vai apliecinājuma derīgumu visa līguma
darbības laikā.*

Speciālistu saraksts
atbilstoši 8.pielikumā
norādītajam paraugam.
Pielikumā jāpievieno
speciālistam izsniegts
Ražotāja sertifikāts vai
apliecinājums (kopija)

Speciālistu saraksts
atbilstoši 8.pielikumā
norādītajam paraugam.
Pielikumā jāpievieno
speciālistam izsniegts
Ražotāja sertifikāts vai
apliecinājums (kopija)

Speciālistu saraksts
atbilstoši 8.pielikumā
norādītajam paraugam.
Pielikumā jāpievieno
speciālistam izsniegts
Ražotāja sertifikāts vai
apliecinājums (kopija)

•

Lūgums norādīt, kurām iekārtām tieši ir nepieciešami iekārtu ražotāja sertifikāti
vai apliecinājumu nolikuma punkta 1.21.4. Prasības un iesniedzamie dokumenti,
apakšpunktos Nr.6, Nr.7, Nr.8?
Atbilde:
Par čilleru

iekārtu

un

dzesēšanas

sistēmu

apkalpošanas speciālistu un mikroklimata

tehniskā apkalpošanas speciālista sertifikātu prasībām lūdzam skatīt atbildes uz 1.

un 2.jautājumu.
Attiecībā par UPS un elektrobarošanas apkalpošanas speciālista sertifikāta atbilstību,
skaidrojam, ka pretendentam nepieciešams iesniegt ražotāja APC (Schneider Electric)
sertifikātu vai apliecinājumu darbam ar iekārtām Symmetra.
70.jautājums
Nolikuma punktā 1.21.4. Prasības un iesniedzamie dokumenti, apakšpunktā Nr.9, tiek
norādītas prasības:
9. Elektroietaišu tehnisko parametru
Speciālistu
mērīšanas un pārbaudes speciālists saraksts atbilstoši
Pretendenta speciālists ir saņēmis sertifikātu
8.pielikumā
"Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un
norādītajam
pārbaude"*
paraugam.
Pielikumā
jāpievieno
speciālistam
izsniegta
akreditētas
iestādes sertifikāts
(kopija)
• Lūgums norādīt, vai pielikumā pievienotie sertifikāti atbilst nolikuma punkta
1.21.4. Prasības un iesniedzamie dokumenti, apakšpunkta Nr.9 prasību izpildei?
Atbilde:
Skaidrojam, ka Pasūtītājs pirms piedāvājuma termiņa beigām nevērtē ieinteresētā
piegādātāja iesniegto dokumentāciju.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Valdes priekšsēdētājs E. Beļskis
G.Mikučāns 67108701
Gunars.mikucans@lvrtc.lv

