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Saistošā informācija
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 3.9. pozīcijā ir prasība kadru
Jautājums
ātrums 25/30fps. Vēršam uzmanību, ka IP kameras ar augstām
izšķirtspējām (6MP, 8MP, 12MP) var nenodrošināt kadru ātrumus 25/30fps
pie maksimālās prasītās izšķirtspējas. Ņemot vērā minēto, vai par prasībām
atbilstošu tiks uzskatītas IP kameras ar augstām izšķirtspējām (6MP, 8MP,
12MP), kuras pie maksimālām izšķirtspējām nodrošinās kadru ātrumu
vismaz 15fps?
Nolikuma 1.pielikuma 12.punkta 3.9.pozīcijā norādīts kadru ātrums, ko
Atbilde
jāspēj nodrošināt piedāvājamajai kamerai, bet netiek norādīts, ka šāds kadru
ātrums jānodrošina pie maksimālās izšķirtspējas.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 33. pozīcijā tiek prasīta
Jautājums
iekštelpu grozāmā PTZ tipa IP videokamera ar 1,3MP izšķirtspēju savukārt
49.pozīcijā tiek prasīta ārējā grozāmā PTZ tipa IP videokamera ar 1MP
izšķirtspēju. Pēc būtības šīs kameras ir līdzvērtīgas, ja neņem vērā prasību
par izšķirtspēju. Lūdzam precizēt, vai 33.pozīcijā nav radusies kļūda
attiecībā uz prasīto izšķirtspēju 1,3MP? Kā arī papildis informējam, ka IP
kameras 1MP izšķirtspēja nav definēta Nolikuma 1.pielikuma 12.punkta
(tabula Nr.1) 3.8 pozīcijā. Ņemot vērā augstāk minēto, vai par 33. un
49.pozīcijas prasībām atbilstošām tiks uzskatītas IP kameras ar 1MP/720P
(1280x720) izšķirtspēju?
Nolikuma 2.pielikumā finanšu piedāvājuma 33.pozīcijā tiek prasīta
Atbilde
iekštelpu grozāmā PTZ tipa IP kamera ar 1,3 MP izšķirtspēju, lai izpildītu
šo prasību pretendents var piedāvāt augstākas izšķirtspējas kameru, kura
spēj nodrošināt arī 1,3MP izšķirtspēju. 49.punktā prasīta ārējā grozāmā
PTZ tipa IP kamera ar 1MP izškirtspēju, bet konkrēts pikseļu sadalījums
netiek prasīts. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt 1 MP kameru ar jebkuru
pikseļu sadalījumu.
Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 3.8. pozīcijā ir definēta
Jautājums
prasība “Izšķirtspēja kamerām, atbilstoši kameras maksimālajai
izšķirtspējai: … 3MP (2048x1294), 4MP(2560x1440) …”. Vai par
parsībām atbilstošu tiks uzskatītas IP kameras ar maksimālo izšķirtspējas
lielumu 3MP(2304x1296) un 4MP (2688x1520)?
Tips
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Jā, tiks uzskatītas par atbilstošām.

Nolikuma 1.pielikuma 12.punktā (tabula Nr.1) 17. pozīcijas 17.2
apakšpunkts “…ekrāna gaišums prasīts vismaz 300cd/m2”. Lūdzam
samazināt prasību un akceptēt, ka Pretendents var piedāvāt 24” monitoru,
kuram ekrāna gaišums būs 250cd/m2.
Prasība netiks samazināta, pretendentam jāpiedāvā iekārta, kas atbilst
Atbilde
prasībām.
Nolikuma 1.pielikuma 12.punkta (tabula Nr.1) 17. pozīcija par monitora
Jautājums
prasībām. Vai pretedents var aizvietot 24” monitoru ar 27” monitoru, kas
atbilst visiem 17.pozīcijas apakšpunktiem?
Nē, netiks uzskatīts, jo Nolikuma 1.pielikuma 12.punkta tabulas Nr.1
Atbilde
17.punktā ir noteikts, ka ekrāna diagonāles pieļaujamā nobīde no
prasītajiem izmēriem var sastādīt ± 0,5”.
Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 202.-205.pozīcijās ir prasīts
Jautājums
norādīt cenas esošas videonovērošanas sistēmas tehniskai apkopei:
202 Ekspluatācijā esošas videonovērošanas
tehniskā apkope līdz 8 kamērām
203 Ekspluatācijā esošas videonovērošanas
tehniskā apkope līdz 16 kamērām
204 Ekspluatācijā esošas videonovērošanas
tehniskā apkope līdz 24 kamērām
205 Ekspluatācijā esošas videonovērošanas
tehniskā apkope līdz 24 kamērām
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sistēmas Obj.
sistēmas Obj.
sistēmas Obj
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•

Lūdzam precizēt, vai finanšu piedāvājumā ir jānorāda apkopes izmaksas
tikai iekārtām, kuras piegādās un uzstādīs Pretendents, vai pasūtītāja citām
jau esošām iekārtām.

•

Lūdzam 205 pozīcijai norādīt maksimālo kameru skaitu viena objekta
ietvaros (no 24 līdz ... kamerām).

1. Finanšu piedāvājumā ir noteikts "Ekspluatācijā esošas videonovērošanas

sistēmas tehniskā apkope", kas nozīmē to, ka pretendentam jāiesniedz
izmaksas par sistēmu tehnisko apkopi, arī par tām, kuras jau ir uz doto brīdi
uzstādītas.
2.Pasūtītāja tīmekļvietnē
(http://www.ic.iem.gov.lv/sites/default/files/2.PIELIKUMS%20%28201710%29%20-%20Finansu%20piedavajums%20v1.0%20%2020072017.pdf ) publicētajā Nolikuma 2.pielikuma "Finanšu
piedāvājums" 205.pozīcijā ir norādīta prasība nevis līdz 24 kamerām, bet
gan virs 24 kamerām, līdz ar to pretendentam jānorāda izmaksas sistēmu
tehniskajām apkopēm, ja kameru skaits tajās ir lielāks par 24 kamerām.
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Nolikuma 2.pielikuma Finanšu piedāvājuma 133.-135.pozīcijās kabeļiem
ir dažāda veida bruņojums:
135
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-

Ārējais / iekšējais bruņotais Optiskais kabelis 48core
SM

Vai tiks akceptēts iekšdarbu/ārdarbu kabelis ar aramīda (ZN) šķiedrām?
Jā, tiks akceptēts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks
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