IEKŠLIETU MINISTRIJAS INFORMĀCIJAS CENTRA
IEPIRKUMA PROCEDŪRA

“Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras
iekārtu savienojošo sakaru kanālu noma uz 5 gadiem”
(iepirkuma identifikācijas numurs - IeM IC 2018/6)

2018.GADA 21.MAIJA PRETENDENTU JAUTĀJUMI
2018.GADA 25.MAIJA PASŪTĪTĀJA ATBILDES

Nr.p.k.
1.

1.
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Saistošā informācija
1. Nolikuma 3.pielikuma Līguma Projekta (turpmāk – LP) 2.1.10.,
Jautājums
2.2.3.punktos ir noteikts, ka katra puse iesniedz darbinieku sarakstu. Tā kā
tiek prasīts iesniegt personu datus, uzskatam, ka līgumā ir jāatrunā klauzula
par fizisko personu datu apstrādi, pretējā gadījumā tiek pārkāpta Eiropas
Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula), kas stājas spēkā 25.05.2018. Attiecīgi lūdzam grozīt Līguma
projektu.
Tips

Atbilde

Pretendenta priekšlikums tiks ņemts vērā. Ieprikuma dokumentācija tiks veikti
grozījumi, t.i., līguma projektā tiks iestrādāta klauzula par fizisko personu datu
apstrādi.

2. Iepirkuma nolikumā 11.punktā – Pretendentu kvalifikācija, 11.1.2.
Jautājums
apakšpunktā, a, b, c punktos tiek prasīts uzrādīt speciālistu atbilstošus
sertifikātus. Vai tiks uzskaitīts par atbilstošu iesniegtais sertifikāts ar
aizklātu personas kodu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas stājas
spēkā 25.05.2018.

2.
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3.

Jautājums

3.

Atbilde

Iepirkuma komisijai ir leģitīms mērķis iepazīties ar kvalifikāciju apliecinošiem
dokumentiem, proti, to kopijām. Aizkrāsojot dokumenta daļas, to vairs nevar
uzskatīt par kopiju. Ja persona vēlas neatklāt savu personas kodu, tai jālūdz
attiecīgo dokumenta izdevēju vai notāru izdot citu dokumenta versiju/norakstu bez
personas koda. Kā arī Pasūtītājam nepieciešami Izpildītāja speciālistu personas
dati, lai varētu nodrošināt 2010.gada 01.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras,
apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība" 27.punkta
prasības.

Līguma projekta 4.2 punktā ir noteikts līgumsods, gadījumā, ja Izpildītājs
nepiegādā pakalpojumu Pasūtītāja noteiktā termiņā, tad tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Pakalpojumu kalendārā mēneša
kopējās summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma
kopējās summas. Uzskatām, ka prasība tādā formulējumā nav samērīga un
piedāvājam grozīt līgumu, nosakot 10% robežu no mēneša konkrētā
pakalpojuma summas, nevis no Līguma kopējās summas.
Līguma projekts sastādīts atbilstoši Civillikuma 1716.panta trešai daļai, kas
nosaka, ka Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā
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laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10
procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
3. Iepirkuma nolikuma 11.1.1.punktā ir noteikta pretendenta pieredze Jautājums
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir realizējis vismaz 1 (vienu) projektu, kura
ietvaros ir veicis sakaru kanālu ierīkošanu, nodošanu ekspluatācijā un/vai
sniegti to nomas pakalpojumi un kura finanšu apjoms nav bijis mazāks par
240 000,00 euro (divi simti četrdesmit tūkstoši eiro) bez PVN. Savukārt
punkta zemsvītras atsaucē ir norādīts, ka ar projektu šī nolikuma izpratnē
tiek uzskatīts viens vai vairāki līgumi (tikai gadījumos, kad vairāki līgumi
ir noslēgti vienas vispārīgās vienošanās ietvaros), kuru ietvaros pretendents
ir realizējis Avaya (Nortel) telefonijas sistēmu, Avaya balss vārteju tīkla,
Avaya Aura Contact Center un Workforce Optimisation risinājumu
tehniskā atbalsta un avārijas bojājumu novēršanas pakalpojuma sniegšanu.
Norādāms, ka prasība par projektu, kur tiek prasīta konkrēta ražotāja
realizētas iekārtas un/vai risinājumi, neatbilst iepirkuma priekšmeta
būtībai, ierobežo konkurenci, tādējādi neatbilst Publisko iepirkumu likumā
noteiktajam, tajā skaitā likuma 2.pantā noteiktajiem mērķiem – piegādātāju
brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, tāpat
norādītā projekta prasība par pieredzi telefonijas sistēmas izveidē nav
saistīta ar iepirkuma priekšmetu. Attiecīgi lūgums grozīt definīciju par
projektu, lai tas atbilstu iepirkuma priekšmetam.
Atbilde

Iepirkuma dokumentācijā minētajā atsaucē ir ieviesusies kļūda – dokumentācijā
tiks veikti grozījumi, proti, atsauces teksts paredz, ka ar projektu šī nolikuma

izpratnē tiek uzskatīts viens vai vairāki līgumi (tikai gadījumos, kad vairāki
līgumi ir noslēgti vienas vispārīgās vienošanās ietvaros).
Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”, punktā 2.10. neteikts: "
Jautājums
Kanālu darbībai ir jābūt nodrošinātai 7 (septiņas) dienas nedēļā 24
(divdesmit četras) stundas diennaktī ar pakalpojuma pieejamību ne sliktāku
par 99.99%.", bet “Tehniskā specifikācija” punktā 2.13. noteikts : "Kanālu
bojājumu novēršanas laiks - līdz 12 (divpadsmit) stundām no Pasūtītāja
pieteikuma brīža", lūdzam izskaidrot pieejamības aprēķinu šo abu
nosacījumu izpildē?
Pakalpojuma pieejamība ne sliktāka par 99,99% nozīme, ka viena mēneša
Atbilde
laikā ir pieļaujami kanālu neparedzami atslēgumi, pakešu zudumi vai
kanālu parametru neatbilstība Tehniskās specifikācijas 4.pielikumā
norādītām vērtībām un tml., ne vairāk kā 0,01% apmērā no kopējā kanālu
darbības laika. Faktiski, šis parametrs nozīme nepārtrauktu kanālu
pieejamību un kvalitāti normālajos apstākļos.
Sakarā ar to, ka kanāla bojājuma gadījumā (iekārtu bojājumi, elektrības
padeves pārtraukumi vai citu iemeslu dēļ) notiek Tehniskās specifikācijas
1.pielikumā norādīto objektu nepieļaujama pakalpojuma sniegšanas līmeņa
degradācija, bojājumu novēršanas laiks nedrīkst pārsniegt 12 stundas.
Norādīts laiks ir pietiekošs nepieciešamo rezerves iekārtu sagatavošanai,
transportēšanai, pieslēgšanai un konfigurēšanai kanālu (avārijas) bojājumu
gadījumos.
4. Tehniskā specifikācija, pielikumā nr.1, Objektu sarakstā lūgums grozīt
Jautājums
ierīkošanas adreses: BS-03 Jelgavā, Pētera iela 5 un BS-27 Limbažos,
Apakšstacija 2. Pēc mūsu esošās informācijas aktuālās adreses ir BS-03
Jelgava, Prohorova iela 11 un BS-27 Jaundruviņas, Katvaru pagasts,
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Limbažu novads. Lūdzam labot tehniskās specifikācijas Pielikuma Nr.1
objektu sarakstu.
Tehniskajā specifikācijā ir konstatētas neprecizitātes attiecībā uz minētajām
Atbilde
adresēm. Iepirkuma dokumentācijā tiks izdarīti grozījumi.
5. Iepirkuma nolikuma 11.1.2.punktā ir noteikta prasība par projektu vadītāja
Jautājums
izglītību - ieguvis augstāko izglītību inženierzinātņu jomā vai līdzvērtīga
izglītība. Vai tiks uzskatīta par līdzvērtīgu un atbilstošu nolikuma prasībām
projektu vadītājam sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūtā izglītība?
Projektu vadītāja sociālo zinātņu bakalaura grāda izglītību nevar uzskatīt
Atbilde
par līdzvērtīgu augstāko izglītību inženierzinātņu jomā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I.Eiduka

