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Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē 29.12. 2015.
1. Jautājums. Par ugunsdrošības signalizāciju:
Specifikācijā ir paredzēts uzstādīt adrešu ugunsdrošības signalizācijas paneli FX Net, kas
nodrošinās 10 dūmu devējus darbību, kuri tiek izvietoti 6 telpās. Tāda veida paneļa cena ir 1700
EUR bez PVN un dūmu devēju un vadības moduļu cena ir 50 EUR bez PVN par katru vienību.
Kāda nepieciešamība ir pēc tāda veida paneļa, dūmu devējiem un vadības moduļiem? Tai pat
laikā ir iespējams uzstādīt Konvencionālo sistēmu Bentel vai Smart Line, kura tiek plaši
pielietota visā Latvijā, un kura cena ir 120 EUR bez PVN un dūmu devēju cenas ir 6 EUR bez
PVN par vienību. Specifikācija neparedz analogas sistēmas ierīkošanu.
Atbilde: Ir iespējams izmantot konvencionālo paneli ar atbilstošiem sistēmas elementiem.
Atbilstoši nolikuma 10. pielikuma „Tehniskā specifikācija” 2.9. punktam, pretendentam ir
tiesības piedāvāt ekvivalentus materiālus. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad
tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz
pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu atbilstību un kvalitāti tehniskajai
specifikācijai.
2. jautājums. Par videonovērošanas sistēmu:

Specifikācijā ir paredzēts uzstādīt videonovērošanas kameras Bosch ar izšķirtspēju 640-480pix.
Vēlamies Jūs informēt, ka šāda veida videonovērošanas kameras dotajā brīdī ir izņemtas no
tirdzniecības un ir nesamērīgi dārgas cenas sākot no 500 EUR par vienību, un tāda cena bija
pirms 4. gadiem, un izšķirtspēja pat nesasniedz 1Mpix. Mūsdienīgas ciparu IP kameras nodrošina
1.3-3.0 Mpix izšķirtspēju, kuru cena ir sākot no 100 EUR līdz 160 EUR bez PVN, vai arī
analogas AHD video sistēmas kur kameras cena 50-80 EUR, Jūsu iespēju robežās. Mūsdienīgās
video novērošanas sistēmas ierakstīšanas serveri ļauj piesaistīt no 4, 8, 16, 32 video IP kameras ar
bezmaksas licenci.
Kāpēc Jūs specifikācijā iekļaujat maksas pārvaldības programmatūru 64 IP kamerām, ja Jūsu
projektā ir paredzētas uzstādīt 5 IP ciparu kameras.
Atbilde: Ir iespējams izmantot IPC-HFW 3200C, 2.0Mpix, Full HD kameras. Var izmantot
atbilstošas bezmaksas programmatūras.
3. jautājums. Specifikācijā uzrādītā nepārtrauktā barošana viena datora video rakstīšanas servera
un 5 ciparu IP kamerām Vanguard 3kW (nesaprotami uzrādīta UPS Jauda), tā cena var būt no
2500-4000 EUR bez PVN. Nepārtrauktās barošanas bloks ar jaudu no 3000 VA un cena ir no 500
- 1500 EUR bez PVN, kura spēs nodrošināt Jūsu sistēmas darbību.

Atbilde: Ir iespējams izmantot atbilstoša tipa nepārtrauktas barošanas bloku ar iekārtām
atbilstošu jaudu.
Iepirkumu komisija lūdz pretendentus pilnībā iepazīties ar nolikumu. Nolikuma 10. pielikuma
2.9. punktā noteikts, ka pretendents drīkst piedāvāt līdzvērtīgas iekārtas un materiālus.

„Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās tehniskajās specifikācijās (Darbu un
materiālu apjomu sarakstos) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai
izcelsmi, raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības
piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar būvprojekta tehniskajiem
risinājumiem. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un
marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto
produktu atbilstību un kvalitāti tehniskajai specifikācijai”.

4. jautājums. TS-2 lapā grafiskajā daļā esošais apstādījumu apjoms nesakrīt ar tabulu
„Projektēto apstādījumu specifikācija”.
Atbilde: TS-2 lapā grafiskajā daļā ieviesusies drukas kļūda. Pareizais apjoms ir uzrādīts
būvdarbu apjomos un projektēto apstādījumu specifikācija TS-2 lapā. Veikts precizējums ĢP 1, TS-2 lapā. Pielikumā: lapas ĢP -1, TS-2.
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