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Saistošā informācija
Konkursa nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” formā tiek prasīts
piedāvāt Iekšējā box tipa anlogā videokamera un Ārējā box tipa analogā
videokameras.
Lūdzu precizēt, ko nozīmē ārējā un iekšējā korpusa box tipa kamera? Vai tas
nozīmē, ka kamera sastāv no pašas kameras H termo apvalka un objektīva?
Kāds objektīvs ir nepieciešams?
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, formulējums iekšējā vai ārējā videonovērošanas kamera nozīmē to,
ka kamerai ir jābūt tā aprīkotai, lai tiktu nodrošināta tās aizsardzība no
apkārtējās vides ietekmes, nodrošinot tās darbību 24/7 režīmā, līdz ar to, visām
kamerām ir jābūt attiecīgi aprīkotām, ja prasību izpildei kāda no iekārtas
sastāvdaļām nav kā pamata aprīkojums, kamera jāaprīko ar to papildus,
izmaksas iekļaujot finanšu piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā.
Piemēram, ja kamerai aizsardzībai no lietu vai sniega ir nepieciešams speciāls
apvalks tam ir jābūt iekļautam finanšu piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā.
Kā arī kamerām ir jābūt aprīkotām ar tādiem objektīviem. lai tiktu izpildītas
tehniskajā specifikācijā izvirzītās minimālās prasības.
Konkursa nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” 12.punkta tabulas
Nr.1 “Piegādājamo preču raksturlielumi” 3.pozīcijas 3.12., 4.12., 5.12. punktā
noteikta prasība nodrošināt tīkla funkcijas PPPoE. Savukārt finanšu
piedāvājuma formā 56. un 58.rindā tiek prasīts PoE atbalsts. Vai finanšu
piedāvājumā noteiktā prasība papildina Tehnsikās specifikācijas prasību, vai
tomēr šeit ir ieviesusies drukas kļūda?
Finanšu piedāvājuma 56. 58. un 63. rindā noteiktajām iekārtām ir jābūt
nodrošinātām ar PoE atbalstu,
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 PoE atbalstu attiecīgajām iekārtām, ieraksta iekārtām ir
jābūt aprīkotām ar to, ja tas nav kā pamata aprīkojums, iekārta jāaprīko ar to
papildus, izmaksas iekļaujot finanšu piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā.
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Lūdzam precizēt, cik ir nepieciešami PoE barošanas kanāli 16 un 32 NVR?
Pēc pieredzes objektos, kur tiek izmantoti vairāk kā 16 video kameras, attālumi
no kameras līdz ieraksta iekārtai ir lielāki par 100m. Tas ierobežo kvalitatīvu
datu pārraidi un līdz ar to arī PoE barošanas kamerām.
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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 PoE atbalstu attiecīgajām iekārtām ir jānodrošina visiem kameru
pieslēgumu kanāliem, ja tas nav kā pamata aprīkojums iekārtai vai tā nodrošina
tikai daļēju punkta izpildi, iekārta jāaprīko ar to papildus, izmaksas iekļaujot
finanšu piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā.
Komkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas 12.punkta tabulā Nr.1
Piegādājamo preču raksturlielumi 2. pozīcijā norādīts, ka jāizmanto kameras ar
izšķirtspējām vismaz 1.3MP, 2MP, 3MP, 4MP, 6MP, 8MP un 12MP, bet
2.pozīcijas 2.8.1.-2.8.7., norādīts kādām izšķirtspējām jābūt konkrētai pikseļu
kamerai. Vai Finanšu piedāvājumā piedāvājot konkrētu modeli drīkst piedāvāt
modeli ar augstāku maksimālo izšķirtspēju nekā prasīts, bet, kas nenodrošina
vienu no norādītajām zemākām izšķirtspējām, kuras norādītas punktos 2.8.1.2.8.7.?
Nolikuma 1.pielikumā ir noteikts, ka prasības kas izvirzītas iekārtām ir
noteiktas kā minimālās, līdz ar to ja izpildās nosacījums, ka piedāvātā kamera
nodrošina visas 12.punktā (tabula nr.1) 2.pozīcijā izvirzītos raksturlielumus
pretendents drīkst piedāvāt kameru ar augstāku izšķirtspēju.
Piemēram, ja pretendents piedāvās 2MP kameru 1,3 MP kameras vietā tai
jābūt atbalstošai 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).
Vai Konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas 12.punkta tabulas Nr.1
”Piegādājamo preču raksturlielumi” 2.pozīcijas 2.8. punkts ir attiecināms uz
finanšu piedāvājumā prasītajām HDCVI veida kamerām?
Jā, Tehniskās specifikācijas 12.punkta 1.tabulā 2.pozīcijā noteiktā minimālā
prasība attiecībā uz kameru maksimājo izšķirtspēju ir attiecināma arī uz
HDCVI veida kamerām.
Konkursa nolikuma Tehnsikās specifikācijas 12.punkta tabulas Nr.1
“Piegādājamo preču raksturlielumi” 2.pozīcijas 2.3. punktā norādīts, ka
jānodorošina IR apgaismojums; 2.10. punktā norādīts, ka enerģijas padevei
jābūt DC12V vai POE (802.3af); 2.16.4. punktā norādīts, ka kamerām jābūt
savietojamām ar Dahua Smart PSS, DSS, Easy 4IP programmām, taču
kameras, kas atbilst šīm prasībām, neapmierina 2.10. punkta prasības, jo tāda
veida kamerām tehnoloģiski ir nepieciešama AC24V vai POE+ (802.3at)
enerģijas padeve. Tas nozīmē, ka finanšu piedāvājumā nav iespējams piedāvāt
grozāmās PTZ kameras, kas atbilstu visām tehniskajā specifikācijā minētajām
prasībām.
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Pretendenta piedāvātājām videonovērošanas kamerām ir jāatbilst pilnībā
visām tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām. Izstrādājot
tehnisko specifikāciju, pasūtītājs veica priekšizpēti par tirgū pieejamām
iekārtām un to pieejamību iepirkuma īstenošanas gaitā,un konstatēja, ka
tehniskajā
specifikācijā
definēto
uzdevumu
izpildei
ir
pieejamas.Papildus iepriekš minētajam atkārtoti noradām, ja pretendenta
izvēlēto ražotāju iekārtu risinājumi neparedz, kāds no izvirzītajām
prasībām iekārtām, kā pamata aprīkojumu vai tā nodrošina tikai daļēju
punkta izpildi, iekārta jāaprīko ar to papildus, izmaksas iekļaujot finanšu
piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā.
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