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Saistošā informācija
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 1.11 un 2.13 pozīcijā ir prasīta
vandāldrošajām kamerām izturības klase vismaz IK10, vai šī prasība attiecas uz
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma pozīcijām no 1 līdz 55 (ieskaitot),
vai tikai uz kamerām ar atzīmi ”vandāldrošā izpildījumā”, piem., Nolikuma
2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 2. pozīcija?
Prasība par izturības klasi IK10 ir attiecināma tikai uz kamerām ar atzīmi
”vandāldrošā izpildījumā”.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 9.pozīcijā ir prasīta Iekštelpu
kamera HDCVI vai līdzvērtīga videokamera 1,3MP. Vai par prasībām
atbilstošu tiks uzskatīta 2MP kamera, kas pēc tehniskajiem parametriem ir
labāka par 1,3MP?
Ja pretendenta piedāvātā 2MP kamera būs atbilstoša nolikuma 1.pielikuma
12.punktā (tabula Nr.1) 2.pozīcijai un visiem tās apakšpunktiem, kuri
attiecināmi uz 1,3 MP kameru, t.sk. 2.8.7.apakšpunktā noteiktajām izšķirtspēju
atbalstam (skat. tehniskās specifikācijas 12.1. apakšpunktu) tā tiks atzīta par
atbilstošu par atbilstošu Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma
9.pozīcijai.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 11.pozīcijā ir prasīta Iekštelpu
kupola HDCVI vai līdzvērtīga risinājuma videokamera 3MP. Vai par prasībām
atbilstošu tiks uzskatīta 4MP kamera, kas pēc tehniskajiem parametriem ir
labāka par 3MP?
Ja pretendenta piedāvātā 4MP kamera būs atbilstoša nolikuma 1.pielikuma
12.punktā (tabula Nr.1) 2.pozīcijai un visiem tās apakšpunktiem, kuri
attiecināmi uz 1,3 MP kameru, t.sk. 2.8.5.apakšpunktā noteiktajām izšķirtspēju
atbalstam (skat. tehniskās specifikācijas 12.1. apakšpunktu) tā tiks atzīta par
atbilstošu par atbilstošu Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma
11.pozīcijai.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 15.pozīcijā ir prasīta Iekštelpu
grozāmā PTZ tipa HDCVI vai līdzvērtīga risinājuma videokamera 1MP.
Savukārt Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 2. pozīcijā nav
definētas prasības 1 MP kameras izšķirtspējai. Lūdzam precizēt prasības 1MP
kamerai.
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 2. pozīcijā iekļautās kameras
minimālai izšķirtspējai ir jābūt 720P(1280x720).
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Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 1.7. un 2.10. pozīcijā noteikts,
ka kamerai jādarbojas DC 12V. Vai tiks akceptēts, ja tiks piedāvātas kameras,
kas darbojas ar AC 24V (barošanas bloks ir iekļauts komplektā ar kameru)?
Kameras, kas darbojas ar AC 24V netiks atzītas par atbilstošām, jo lai realizētu
koncepciju attiecībā uz vienotiem videonovērošanas sistēmu parametriem visās
IeM ēkās, kamerām ir jāatbilst izvirzītajām prasībai DC12V.
Vai Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 2.3. pozīcijas prasība
attiecas uz Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma pozīcijām no 9 līdz 55
(ieskaitot) visu tipu kamerām? Vēršam uzmanību, ka iekštelpu Box tipa
kamerām infrasarkanais apgaismojums nav iebūvēts kā cita tipa kamerām.
Lūdzam precizēt prasību, vai infrasarkanā redzamība jāparedz tikai ārējām
kamerām?
Nolikuma 2.pielikumā ir noteikts, ka Finanšu piedāvājumā iekļauto attiecīgo
pozīciju
izcenojumos
ir
jābūt
iekļautām
pilnībā
visas
ar
iekārtu/materiālu/pakalpojumu piegādi, uzstādīšanu, konfigurāciju u.tml
izmaksām (t.sk. sociālais nodoklis, personāla transporta izdevumi, naktsmītnes
izdevumi, komandējuma izdevumi, instrumentu amortizācija, pretendenta
plānotajai peļņai, virsizdevumiem u.tml.).
Līdz ar to attiecībā uz infrasarkano apgaismojumu, visām kamerām ir jābūt
aprīkotām ar to, ja tas nav kā pamata aprīkojums, kamera jāaprīko ar to
papildus, izmaksas iekļaujot finanšu piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā.
Vai Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 1.10. un 2.12. pozīcijas
Mitrumizturības klase vismaz IP66 prasība attiecas arī uz visām iekštelpu
kamerām vai tikai uz āra kamerām?
Prasība ir attiecināma uz visām kamerām (gan iekštelpu, gan āra kamerām).
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 3.5. pozīcijā ir prasīta vismaz
viena HDMI, TV un VGA video izeja. Vēršam uzmanību, ka jaunās video
ieraksta iekārtas tiek ražotas bez TV izejas, jo tā ir novecojusi tehnoloģija.
Lūdzam precizēt, vai tiešām nepieciešams paredzēt ar visām prasītajām izejām
(HDMI, TV un VGA) vai arī būs pieņemamas iekārtas, kuras aprīkotas ar
HDMI un VGA izeju? Ja piedāvājumā jāparedz TV izeja, vai tiks akceptēts, ja
prasības izpildei Pretendents piedāvās signāla pārveidotāju, piemēram, VGA
uz TV?
Nolikuma 2.pielikumā ir noteikts, ka Finanšu piedāvājumā iekļauto attiecīgo
pozīciju
izcenojumos
ir
jābūt
iekļautām
pilnībā
visas
ar
iekārtu/materiālu/pakalpojumu piegādi, uzstādīšanu, konfigurāciju u.tml.
izmaksām (t.sk. sociālais nodoklis, personāla transporta izdevumi, naktsmītnes
izdevumi, komandējuma izdevumi, instrumentu amortizācija, pretendenta
plānotajai peļņai, virsizdevumiem u.tml.).
Līdz ar to, ja pretendenta piedāvātā iekārta pamatkomplektācijā nebūs aprīkota
ar TV izeju, pretendents ir tiesīgs iekārtu ar šādu izeju aprīkot, papildus,
izmaksas iekļaujot finanšu piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā. Norādām, ka šādā
gadījumā iekārtai ir jānodrošina Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1)
3.5. pozīcijā iekļauto prasību par vismaz vienu HDMI, TV un VGA video izeja,
kurām jābūt pieejamām vienlaicīgi.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 56., 58. un 63. pozīcijām lūdzam
skaidrot PoE atbalsta nepieciešamību, ņemot vērā, ka ieraksta iekārtas ir
paredzētas analogajām kamerām.
Nolikuma 2.pielikumā ir noteikts, ka Finanšu piedāvājumā iekļauto attiecīgo
pozīciju
izcenojumos
ir
jābūt
iekļautām
pilnībā
visas
ar
iekārtu/materiālu/pakalpojumu piegādi, uzstādīšanu, konfigurāciju u.tml.
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izmaksām (t.sk. sociālais nodoklis, personāla transporta izdevumi, naktsmītnes
izdevumi, komandējuma izdevumi, instrumentu amortizācija, pretendenta
plānotajai peļņai, virsizdevumiem u.tml.).
Līdz ar to, ja pretendenta piedāvātā iekārta pamatkomplektācijā nebūs aprīkota
ar PoE atbalstu, pretendents ir tiesīgs iekārtu ar papildus aprīkot, iekļaujot visas
ar iekārtas aprīkošanu saistītās izmaksas finanšu piedāvājuma attiecīgajā
pozīcijā.
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Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) “Video dekoders video sienai 2,
4, 9, 12 ekrānu pieslēgšanai” 14.4 pozīcijas prasība uz ieejas kanāliem “Vismaz
1 HDMI ieejas un vismaz 2 DVI-I ieejas”. Lūdzam izvērtēt reālu
nepieciešamību pēc 2 DVI-I ieejām (2 un 4 ekrānu dekoderiem), ja dekodera
primārā būtība ir dekodēt video signālu no video kamerām, kas tiek straumēta
datu tīklā un attēlot to uz monitoriem izmantojot dekodera izejas nevis ieejas
kanālus. Ņemot vērā augstāk minēto, vai par prasībām atbilstošu tiks uzskatīti
2 un 4 ekrānu dekoderi, kuri ir aprīkoti ar 1 HDMI ieejas kanālu?
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 14. pozīcijā iekļautie tehniskie
raksturlielumi pilnībā atbilst pasūtītāja redzējumam par videonovērošanas
sistēmu modernizācijas un attīstības virzienu, līdz ar to grozījumi tehniskajā
specifikācijā netiks veikti un par atbilstošām tiks atzītas tika tās iekārtas, kas
pilnībā atbilst pasūtītajā izvirzītajām prasībām.
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) “Video dekoders video sienai 2,
4, 9, 12 ekrānu pieslēgšanai” 14.3. pozīcijas prasība uz video dekodēšanas
formātiem “Vismaz H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 / MPEG2”. Lūdzam
izvērtēt reālu nepieciešamību pēc MPEG2 formāta (2 un 4 ekrānu dekoderiem),
jo šis formāts ir novecojis un praktiski video novērošanas sistēmās netiek
izmantots. Ņemot vērā augstāk minēto, vai par prasībām atbilstošu tiks
uzskatīti 2 un 4 ekrānu dekoderi, kuru video dekodēšanas formāti ir H.265 /
H.264 / MJPEG / MPEG4?
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 14. pozīcijā iekļautie tehniskie
raksturlielumi pilnībā atbilst pasūtītāja redzējumam par videonovērošanas
sistēmu modernizācijas un attīstības virzienu, līdz ar to grozījumi tehniskajā
specifikācijā netiks veikti un par atbilstošām tiks atzītas tika tās iekārtas, kas
pilnībā atbilst pasūtītajā izvirzītajām prasībām.
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 15.3. un 15.4. pozīcijā norādīts
maksimālais video ieeju un izeju skaits vismaz 10. Vēršam Jūsu uzmanību, ka
prasītā iekārta tiek komplektēta pēc vajadzības ar dažādu ieeju, izeju platēm un
dažādiem pieslēguma interfeisu tipiem (HDMI,VGA,TV). Pati pamata iekārtas
atbalsta 10 ieeju un 10 izeju paplašināšanas plates. Lūdzu precizēt, vai prasība
attiecas uz paplašināmu plašu skaitu vai noteiktu pieslēguma interfeisu
daudzumu?
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 15.3. 15.4. pozīcijā nav norādīts
maksimālais ieeju un izeju skaita, bet gan ir noteikts, ka iekārtai pamata
aprīkojumā ir jābūt aprīkotai ar vismaz 10 ieejām un vismaz 10 izejām.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 119. pozīcijā ir prasīts 32”
monitors, Pretendenta izvēlētajam modelim ar nosaukumu 32’’ collu monitors
ražotāja tehnisko datu lapā diagonālais izmērs ir norādīts 31.5”. Nolikuma
2.pielikuma Finanšu piedāvājums 120. pozīcijā ir prasīts 43” monitors,
Pretendenta izvēlētajam modelim ar nosaukumu 43’’ collu monitors ražotāja
tehnisko datu lapā diagonālais izmērs ir norādīts 42.5”. Nolikuma 2.pielikuma
Finanšu piedāvājums 121. pozīcijā ir prasīts 55” monitors, Pretendenta
izvēlētajam modelim ar nosaukumu 55’’ collu monitors ražotāja tehnisko datu
lapā diagonālais izmērs ir norādīts 54.6”. Vai tiks akceptēti augstāk minētie
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monitoru modeļi, ja monitori pilnībā atbilst visām pārējām Nolikuma
1.pielikuma 12.punkta (tabula Nr.1) 16.pozīcijas prasībām?
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Piedāvātājiem monitoriem ir jāatbilst pilnībā visām 1.pielikuma 12.punkta
(tabula Nr.1) 16.pozīcijas prasībām, t.sk. attiecibā uz minimālo monitoru
diagonāles izmēru. Līdz ar to monitori ar mazāku diagonāles izmēru netiks
atzīti par atbilstošiem tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 149.pozīcijas nosaukums ir
vienāds ar 153.pozīcijas nosaukumu, savukārt 151.pozīcijas nosaukums ir
vienāds ar 154.pozīcijas nosaukumu. Lūdzam precizēt, vai tiešām
Pretendentam ir finanšu piedāvājumā divreiz jāuzrāda augstāk minētās
pozīcijas?
Norādām, ka Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājumā ir pieļauta tehniska
kļūda un 149.pozīcijas tiešām ir vienāda ar 153.pozīcīju. Tāpat 151.pozīcija ir
vienāda ar 154.pozīciju.
Tomēr, lai nodrošinātu, ka visi pretendenti iesniegs finanšu piedāvājumus
ievērojot vienādus nosacījumus (lai tie būtu savā starpā salīdzināmi),
pretendentiem finanšu piedāvājumā ir jāaizpilda visas prasītās ailes, t.sk.
divreiz jāuzrāda augstāk minētās pozīcijas?
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 131.pozīcijai lūdzam precizēt
elektrobarošanas kabeļu šķērsgriezumu.
Elektrobarošanas kabeļa šķērsgriezumu nosaka pretendents atbilstoši, viņa
izvēlētajām iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem un sistēmu parametriem,
kā arī ievērojot izvēlēto ražotāja noteiktajām prasībām attiecībā uz iekārtu
montāžu.
Lūdzam skaidrot, Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 192.pozīciju
Tranšejas rakšanas un aizbēršanas darbi kabeļu kanalizācijai, vai rakšanas
darbi būs nepieciešami teritorijās, kur darbu veikšanai ir nepieciešamas atļaujas
(piemēram, rakšanas atļauja)?
Konkursa ietvaros nav plānots veikt sistēmu montāžas darbus ārpus IeM
valdījumā vai nomā esošo teritoriju robežām, līdz ar to pretendentam
piedāvājumā jāiekļauj tika tiešās darbu izmaksas kas saistītas ar tranšeju
rakšanu un aizbēršanu.
Vairākām pozīcijām mērvienība ir “objekts”, piemēram, Nolikuma 2.pielikuma
Finanšu piedāvājuma 198.pozīcija Pacēlājs (darbam augstumā). Tā kā
Nolikumā nav informācijas par objektu lielumu, ir grūti prognozēt attiecīgās
pozīcijas izmaksas. Lūdzam norādīt lielākā objekta galvenos parametrus
(kameru skaits, citu iekārtu skaits, ēkas augstums).
Uz šo brīdi pasūtītājs nav ieplānojis veikt modernizāciju objektiem, kuru
augstums pārsniedz 30m, vidējais kameru skaits 15.
Lūdzam izskaidrot finanšu piedāvājuma formā noteikto vienību skaitu, vai
katras pozīcijas vienību skaits būs kā viena pasūtījuma apjomi katram
objektam?
Vienību skaits finanšu piedāvājumā ir noteikts, kā vidējais paredzamais skaits
objektā, faktiskais vienību skaits objektā tiks karam pakalpojumu līgumam tiks
noteikts atsevišķi.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 205.pozīcija Skiču projekta
izstrāde gan esošo sistēmu pārbūvei vai modernizācijai, gan jaunu sistēmu
montāžai. Kādā līmenī šis skiču projekts ir jāizstrādā, kādu institūciju
saskaņojumi būs jāsaņem un kas akceptēs projektu?
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Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-15 2.pielikums, kā obligātām
sadaļām skiču projektā no Inženierrisinājumu daļas ir jābūt iekļautai ESS
(elektonisko sakaru sistēmas) sadaļai, EST (elektronisko sakaru tīkli, ārējie
tīkli) un Ekonomikas sadaļai.
Skiču projekts būs jāsaskaņo tikai ar pasūtītāja pārstāvjiem, objekta faktisko
lietotāju (IEM struktūrvienības) un objekta īpašnieku.
Lūdzam precizēt iepirkuma priekšmetu, jo nolikuma 5.1. punktā kā iepirkuma
priekšmets ir minēts Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana un
pilnveidošana četriem gadiem, bet atklāts konkurss ir par videonovērošanas
sistēmu modernizāciju un izbūvi.
Norādām, ka Nolikuma 5.1. punktā ir pieļauta tehniska kļūda un iepirkuma
priekšmets ir Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un
izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem
Lūdzam precizēt, vai Nolikuma 10.2.4. punktā minētie ražotāja apliecinājumi
ir jāiesniedz par visām Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) iekārtām
vai tikai kamerām un ieraksta iekārtām?
Nolikuma 10.2.4. punktā minētie ražotāju vai to pārstāvniecību izsniegtas
apliecinājums ir jāiesniedz par visām Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā
ieļautajām iekārtām.
Finanšu piedāvājumā Pretendentam ir jānorāda hipersaite uz ražotāja
tīmekļvietni, kur pieejama iekārtas tehniskā specifikācija, taču Pretendents
nevar nodrošināt, ka pēc piedāvājuma iesniegšanas piedāvājumā norādītā saite
vēl būs aktīva. Lūdzam akceptēt Pretendenta ierosinājumu papildus iesniegt
tehniskās specifikācijas arī papīra formātā.
Apstiprinām, ka gadījumā, ja pretendenta norādītā hipersaitei uz ražotāja
tīmekļvietni pēc piedāvājuma iesniegšanas nebūs aktīva, iepirkuma komisija
izskatīts iekārtu tehnisko specifikācija, kuru pretendents iesniegs papīra formā.
Šādas dokumentācijas iesniegšanas gadījumā, iepirkuma komisija lūdz iesniegt
arī tās elektronisko kopiju nolikuma 7.12. apakšpunktā norādītajā datu nesējā.
Nolikuma 10.2.3.punktā ir norādīts, ka Pretendentam jāiesniedz piedāvāto
speciālistu pieredzes apraksts atbilstoši 4.pielikuma paraugam. Taču
nolikumam pievienotais 4.pielikums ir Pieteikuma forma nevis speciālistu
pieredzes apraksta forma. Lūdzam precizēt, kādā formā jāiesniedz speciālistu
pieredzes apraksts.
Norādām, ka Nolikuma 10.2.3. punktā ir pieļauta tehniska kļūda un
pretendentam speciālistu pieredzes aprakstu ir jāsniedz atbilstoši pielikumā
Nr.5. sniegtajai formai, skat. kolonnu Nr.7 “Sniegto pakalpojumu apraksts
(veicamo darbu raksturojums, tehniskā specifikācija, iesaistīte speciālisti
u.tml.)”
Pielikumā norādītajā DVR iekārtu tehniskajā specifikācijā nav minēts, ka
iekārtām ir jānodrošina PoE funkcija, bet finanšu piedāvājuma (2.pielikums)
pozīcijās 56.; 58. un 63. ir norādīts, ka šīm iekārtām ir jānodrošina PoE
funkcija. Vai šo iekārtu cenā ir jāiekļauj attiecīgā kanālu skaita PoE
komutators, jo ražotājs šāda veida iekartām neparedz PoE funkciju?
DVR iekārtai ir jānodrošina PoE funkcija.
Nolikuma 2.pielikumā ir noteikts, ka Finanšu piedāvājumā iekļauto attiecīgo
pozīciju
izcenojumos
ir
jābūt
iekļautām
pilnībā
visas
ar
iekārtu/materiālu/pakalpojumu piegādi, uzstādīšanu, konfigurāciju u.tml.
izmaksām (t.sk. sociālais nodoklis, personāla transporta izdevumi, naktsmītnes
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izdevumi, komandējuma izdevumi, instrumentu amortizācija, pretendenta
plānotajai peļņai, virsizdevumiem u.tml.).
Līdz ar to, ja pretendenta piedāvātā iekārta pamatkomplektācijā nebūs aprīkota
ar PoE atbalstu, pretendents ir tiesīgs iekārtu ar papildus aprīkot, iekļaujot visas
ar iekārtas aprīkošanu saistītās izmaksas finanšu piedāvājuma attiecīgajā
pozīcijā.

25.

Jautājums

25.

Atbilde

26.

Jautājums

26.

Atbilde

Vai NVR iekārtām ar PoE funkcijas atbalstu ir jānodrošina visi porti? Ja ir
nepieciešams, vai attiecīgo kanālu skaita PoE komutators ir jāiekļauj NVR
iekārtas cenā vai pietiek ar to ka šī iekārta ir atsevišķi norādīta 2. pielikumā?
Piemērs: 32 kanālu NVR ražotājs paredz 16PoE portus, lai būtu kopējais kanālu
skaits 32 un PoE portu skaits 32, nepieciešams 16 kanālu PoE komutators.
PoE atbalstu jānodrošina visiem attiecīgās iekārtām portiem.
Nolikuma 2.pielikumā ir noteikts, ka Finanšu piedāvājumā iekļauto attiecīgo
pozīciju
izcenojumos
ir
jābūt
iekļautām
pilnībā
visas
ar
iekārtu/materiālu/pakalpojumu piegādi, uzstādīšanu, konfigurāciju u.tml.
izmaksām (t.sk. sociālais nodoklis, personāla transporta izdevumi, naktsmītnes
izdevumi, komandējuma izdevumi, instrumentu amortizācija, pretendenta
plānotajai peļņai, virsizdevumiem u.tml.).
Līdz ar to, ja pretendenta piedāvātā iekārta pamatkomplektācijā nebūs aprīkota
ar PoE atbalstu, pretendents ir tiesīgs iekārtu ar papildus aprīkot, iekļaujot visas
ar iekārtas aprīkošanu saistītās izmaksas finanšu piedāvājuma attiecīgajā
pozīcijā.
Lūdzam precizēt kāda informācija ir jāiekļauj tehniskajā piedāvājumā un kā tas
jānoformē?
Prasības tehniskā piedāvājuma sagatavošanai ir ietvertas nolikuma 14.nodaļā
“Tehniskā piedāvājuma izskatīšana”, t.i., pretendentam ir jānodrošina, ka tā
tehniskajā piedāvājumā ir iesniegta visa tehniskajā specifikācijā pieprasītā
informācija. Tā kā pasūtītājs nav izvirzījis specifiskas prasības attiecibā uz
tehniskā piedāvājuma sagatavošanu, norādām, ka tas ir brīvā formā sagatavots
pārskats par tehniskās specifikācijas prasību izpildi. Tehniskajā piedāvājumā ir
jānorāda tehniskās specifikācijas punkts un pretendenta piedāvājumu katras
prasības realizācijai.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Harčenko
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