APSTIPRINĀTS
VAS “Tiesu namu aģentūra”
iepirkuma komisijas
2017. gada 9. augusta sēdē
protokols Nr. 1

Iepirkuma
„Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma”
(Identifikācijas Nr. TNA 2017/14)
nolikums
1. Pasūtītājs
1.1. Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģ. Nr. 40003334410.
Juridiskā un biroja adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007.
Tālrunis: 67804733, fakss: 67804734, mājas lapa: www.tna.lv, e-pasts: tna@tna.lv.
1.2. Pasūtītāja kontaktpersona – VAS „Tiesu namu aģentūra” Informācijas tehnoloģiju daļas
vadītājs Sandis Vulis, tālrunis: 67804744, e-pasta adrese: tna@tna.lv.
1.3. Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu, identifikācijas
Nr. TNA 2017/14.
2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
2.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 12.00 VAS „Tiesu namu
aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā.
2.2. Piedāvājums var tikt iesniegts personīgi vai nosūtot to pa pastu.
2.3. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz
noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
2.4. Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk nekā nolikuma (turpmāk – Nolikums)
2.1. punktā noteiktajā termiņā, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Iepirkuma priekšmets ir Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma.
3.2. Iepirkuma priekšmeta raksturojums un tehniskās prasības noteiktas Nolikuma tehniskajā
specifikācijā (Nolikuma pielikums Nr. 1).
3.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma apjomu.
3.4. Iepirkumu procedūra tiek rīkota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
4. Piedāvājuma noformēšana
4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
- Pasūtītāja nosaukums un adrese;
- pretendenta nosaukums un adrese;
- atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu
noma”, (identifikācijas Nr. TNA 2017/14);
- atzīme: Neatvērt līdz 2017. gada 21. augustam plkst. 12.00.
4.2. Ja aploksne nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav
atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.
4.3. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kas sastāv no 2 (divām) daļām, kurās ietver
Nolikumā noteiktos pretendenta iesniedzamos dokumentus:
- pretendenta atlases dokumenti;
- finanšu piedāvājums.
4.4. Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un
aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas,
nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma. Piedāvājuma lapām jābūt
secīgi sanumurētām. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar pretendentu pārstāvēt tiesīgās
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4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

(atbilstoši ierakstiem Komercreģistrā) vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu
jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāsaliek,
ievērojot Nolikuma 4.3. punktā noteikto piedāvājuma daļu secību. Piedāvājumam
jāpievieno satura rādītājs. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:
- Iepirkums „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma”, (identifikācijas
Nr. TNA 2017/14);
- pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa, e–pasta adrese.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā,
noformētiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par dokumentu
noformēšanu. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds
no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir dokumentu atvasinājums vai svešvalodā, tad
pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar
vienu apliecinājumu.
Piedāvājumā norādītajām cenām un summām ir jābūt norādītiem euro.
Piedāvājumam ir pilnībā jāatbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma
pielikums Nr. 1).
Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikumā noteikto, Nolikuma tehniskā specifikāciju
(Nolikuma pielikums Nr. 1) un Nolikuma finanšu piedāvājuma veidni (Nolikuma
pielikums Nr. 4).
Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta (tai skaitā dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecina) pretendentu pārstāvēt tiesīga vai pretendenta pilnvarota
persona. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta (vai dokumentu atvasinājumu
un tulkojumu pareizību apliecina) pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu
pilnvaru.
Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 2.4. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

5. Prasības pretendentam
5.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
5.2. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
5.2.1.
pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu
vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek
likvidēts;
5.2.2.
ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150,00 EUR (viens
simts piecdesmit euro un 00 centi). Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi
dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota
Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta
publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
5.2.3.
iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu
Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir
ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo
situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
5.2.4.
uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par
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plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 5.2.1., 5.2.2. un
5.2.3. punkta nosacījumi.
5.3. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk
izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju
savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai
kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst
Nolikuma prasībām.
6. Pretendenta kvalifikācijas prasības
6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz
personālsabiedrību
un
visiem
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visiem
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība),
kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus).
6.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas
brīdi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pozitīva
pieredze vismaz 1 (vienā) iepirkuma
priekšmetam līdzīgā projektā. Par līdzīgu
projektu tiks uzskatīts projekts, kuru ietvaros ir
veikta tāda mākoņskaitļošanas pakalpojuma
sniegšana, kur tika nodrošināta informāciju
sistēmu datu rezerves kopiju izveidošana,
avārijas atjaunošana un papildus resursu
piešķiršana pēc pieprasījuma informāciju
sistēmu darbināšanai mākoņskaitļošanas vidē.
6.3. Pretendentam ir stabila saimnieciskā
darbība un pieejami pietiekami brīvie finanšu
līdzekļi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma
izpildei, tajā skaitā:
6.3.1. Pretendenta vidējais gada neto
apgrozījums par iepriekšējiem 3 (trim) gadiem
(par kuriem ir apkopoti rezultāti un iesniegts
gada pārskats) vismaz 2 (divas) reizēs pārsniedz
Pretendenta piedāvāto kopējo cenu. Pretendenti,
kuriem saimnieciskā darbība ir ar īsāku termiņu,
apliecina, ka finanšu apgrozījums par nostrādāto
periodu pārsniedz piedāvāto līgumcenu;
6.3.2. Pretendenta pašu kapitālam par pēdējo
gadu (par kuru ir apkopoti rezultāti un iesniegts
gada pārskats) ir jābūt pozitīvam.
6.4. Pretendents var nodrošināt šādus
speciālistus:
6.4.1. Vismaz 1 (viens) informācijas
tehnoloģiju projektu vadītājs ar vismaz 3

7. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti
7.1 Pretendenta pieteikums (Nolikuma pielikums
Nr. 2) par piedalīšanos iepirkumā. Pieteikumu
paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga vai
pretendenta pilnvarota persona.
7.2 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Komercreģistrā vai līdzvērtīgas komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota pretendenta
reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

7.3. Lai apliecinātu Nolikuma 6.2. punkta izpildi,
pretendentam jāiesniedz profesionālās darbības
pieredzes pārskats, kas atbilst Nolikuma 6.2. punkta
prasībām.

7.4. Lai apliecinātu, Nolikuma 6.3.1. punkta izpildi,
pretendentam jāiesniedz rakstisks apliecinājums par
finanšu apgrozījumu saskaņā ar Nolikuma pielikumā
Nr. 3 pievienoto veidni.

7.5. Lai apliecinātu Nolikuma 6.4. punkta izpildi,
pretendentam jāiesniedz piedāvāto speciālistu
profesionālās pieredzes apraksts un pārskats un
jebkurus citus dokumentus, kas pierāda pretendenta
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(trīs) gadu praktisko pieredzi IT jomā projektu piedāvāto speciālistu darba pieredzi atbilstoši
vadībā;
Nolikuma 6.4. punkta prasībām.
6.4.2. Vismaz 1 (viens) mākoņskaitļošanas
infrastruktūras arhitekts ar vismaz 3 (trīs)
gadu praktisko pieredzi IT infrastruktūras,
plānošanā, ieviešanā un nodrošināšanā, kas
ietver datu apstrādes, datu glabāšanas, datu tīkla
komponentes,
kuram
ir
pieredze
mākoņskaitļošanas pakalpojuma ieviešanā un
nodrošināšanā;
6.4.3. Vismaz 1 (viens) virtualizācijas
risinājuma speciālists ar vismaz 3 (trīs) gadu
praktisko
pieredzi
virtualizācijas
programmatūras
VMware
ieviešanā,
pielāgošanā un noskaņošanā, kuram ir spēkā
esošs ražotāja izsniegts sertifikāts, kas apliecina
speciālista
kvalifikāciju,
un
pieredze
mākoņskaitļošanas pakalpojuma ieviešanā un
nodrošināšanā;
6.4.4. Vismaz 1 (viens) operētājsistēmas
speciālists ar vismaz 3 (trīs) gadu praktisko
pieredzi operētājsistēmas Linux, Windows
ieviešanā, pielāgošanā un noskaņošanā, kuram
ir spēkā esošs ražotāja izsniegts sertifikāts, kas
apliecina speciālista kvalifikāciju un pieredze
mākoņskaitļošanas pakalpojuma ieviešanā un
nodrošināšanā;
6.4.5. Vismaz 1 (viens) datubāzu speciālists ar
vismaz 3 (trīs) gadu praktisko pieredzi datubāzu
Oracle ieviešanā, pielāgošanā un noskaņošanā,
kuram ir spēkā esošs ražotāja izsniegts
sertifikāts,
kas
apliecina
speciālista
kvalifikāciju un pieredze mākoņskaitļošanas
pakalpojuma ieviešanā un nodrošināšanā;
6.4.6. Vismaz 1 (viens) serveru speciālists ar
vismaz 3 (trīs) gadu praktisko pieredzi
Pretendenta piedāvātās serveru infrastruktūras
ieviešanā, pielāgošanā, noskaņošanā un
administrēšanā, kuram ir spēkā esošs ražotāja
izsniegts sertifikāts, kas apliecina speciālista
kvalifikāciju, un pieredze mākoņskaitļošanas
pakalpojuma ieviešanā un nodrošināšanā;
6.4.7. Vismaz 1 (viens) datu uzglabāšanas
risinājuma speciālists ar vismaz 3 (trīs) gadu
praktisko pieredzi Pretendenta piedāvātās SAN
(storage area network) un NAS (network
attached storage) datu uzglabāšanas risinājuma
ieviešanā, pielāgošanā, noskaņošanā un
pārvaldībā, kuram ir spēkā esošs ražotāja
izsniegts sertifikāts, kas apliecina speciālista
kvalifikāciju un pieredze mākoņskaitļošanas
pakalpojuma ieviešanā un nodrošināšanā;
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6.4.8. Vismaz 1 (viens) tīkla infrastruktūras
speciālists ar vismaz 3 (trīs) gadu praktisko
pieredzi
Pretendenta
piedāvātās
tīkla
tehnoloģiju
ieviešanā,
pielāgošanā,
noskaņošanā un administrēšanā, un pieredze
mākoņskaitļošanas risinājuma ieviešanā un
nodrošināšanā;
6.4.9. Vismaz 1 (viens) datu drošības
speciālists, kuram ir spēkā esošs Certified
Ethical hacker vai Comptia Security+ vai
ekvivalents) sertifikāts, kas apliecina speciālista
kvalifikāciju.
6.4.10. Vismaz 1 (viens) uzraudzības
risinājuma speciālists ar vismaz 3 (trīs) gadu
praktisko pieredzi Pretendenta piedāvātās
uzraudzības
programmatūras
ieviešanā,
pielāgošanā un noskaņošanā, kuram ir spēkā
esošs ražotāja izsniegts sertifikāts, kas apliecina
speciālista kvalifikāciju, un pieredze vismaz
viena līdzīga mākoņskaitļošanas pakalpojuma
ieviešanā un nodrošināšanā.
Pretendents drīkst piesaistīt vienu speciālistu
vairākām Nolikuma 6.4. punktā noteiktajām
lomām.
6.5. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji. 7.6. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus,
pretendentam par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:
- nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs,
atbildības apjoms procentos, nododamās līguma
daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
- katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā
gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma
daļu.
8. Piedāvājuma termiņš
8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām.
8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 8.1. punktā noteiktajā
termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo
Pasūtītājam.
9. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana un lēmuma pieņemšana
9.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā
piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 4. punkta
prasībām.
9.2. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no Nolikuma 7. punktā noteiktajiem
dokumentiem un/vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
9.3. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo tehniskās
specifikācijas minimālo prasību izpildi, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu
noraida un tālāk neizskata.
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9.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav
pieļautas aritmētiskas kļūdas. Ja aritmētiskas kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija
tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
9.5. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā norādītajiem apstākļiem,
iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
9.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu
likuma Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā (Nolikuma
5.2.1., 5.2.2., 5.2.4.punkts) minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:
9.6.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko
iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.4. punktā)
minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
9.6.1.1..
par Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā
(Nolikuma 5.2.1. punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu
reģistra,
9.6.1.2.
par Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā
(Nolikuma 5.2.2. punkts) minētajiem faktiem — no Valsts
ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto
informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām
ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas
4. punktā (Nolikuma 5.2.4. punktā) minētās personas piekrišanu;
9.6.2.
attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko
iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.4. punktā)
minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkuma likuma 9. panta
astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.4. punktā) minēto personu neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā (Nolikuma 5.2. punkts)
noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10
(desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja
attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to
izslēdz no dalības iepirkumā.
9.7. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 1. punkta „b”
apakšpunktam (Nolikuma 9.6. punktam) veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:
9.7.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un
Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma
5.2.4. punktā) minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR
(viens simts piecdesmit euro un 00 centi);
9.7.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās
nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Publisko iepirkuma likuma
9. panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.4. punktā) minētajai personai
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), un nosaka
termiņu - 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas
-, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka Pretendentam piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā
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valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Ja noteiktajā termiņā
minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības
iepirkumā;
9.7.3. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās
daļas 4. punktā (Nolikuma 5.2.4. punktā) minētajai personai nebija nodokļu
parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, Publisko iepirkumu likuma 9. panta
desmitās daļas 2. punktā (Nolikuma 5.2.4. punktā) minētajā termiņā iesniedz:
9.7.3.1.
attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts
ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija
attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādu;
9.7.3.2.
pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija
nekustamā īpašuma nodokļa parādu;
9.7.3.3.
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai
pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu
samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no
vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda
nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu
neesamību.
9.7.4. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents
var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā
daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai
apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9. panta
astotajā daļā (Nolikuma 5.2. punktā) noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var
aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti
neparedz, — ar paša pretendenta vai Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās
daļas 4.punktā (Nolikuma 5.2.4. punktā) minētās personas apliecinājumu
kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās
dzīvesvietas) valstī.
9.8. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu un kurš atbilst visām
Nolikuma prasībām, un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Lēmumu par
Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā
no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.
9.9. Iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt Iepirkuma līgumu pretendentam, kurš atbildīs
visām Nolikumā noteiktajām prasībām un kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko
cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar finanšu piedāvājumu (pielikums
Nr. 4).

10. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
10.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
10.1.1. pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju;
10.1.2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski
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pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;
10.1.3. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu Finanšu piedāvājumos, informējot par
to pretendentus;
10.1.4. pieaicināt ekspertu pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un
vērtēšanā;
10.1.5. pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar
pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas
patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.
10.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
10.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
10.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem;
10.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;
10.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, normatīvajiem aktiem, ar Nolikuma prasībām, izvēlēties
piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
11. Pretendenta tiesības un pienākumi
11.1. Pretendenta tiesības:
11.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju
piedāvājumu;
11.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu. Šajā gadījumā pretendentam ir saistošas Nolikumā noteiktās
noformējuma prasības.
11.2. Pretendenta pienākumi:
11.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;
11.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;
11.2.3. noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par
papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlases izvērtēšanai, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei vai salīdzināšanai;
11.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu.
11.2.5. ņemot vērā, ka Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju
iepirkuma procedūras dokumentiem, pretendentam ir pienākums līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām sekot līdzi informācijai par iepirkuma norisi Pasūtītāja
mājas lapā www.tna.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
12. Cita informācija
12.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī iepirkuma pieņemšanu un
atbildību par tā izpildi.
12.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu
piedāvājumu grozīt.
12.3. Visi Nolikuma pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.
12.4. Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu
jautājumiem iepirkuma komisija sniedz rakstiski līdz piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
12.5. Ieinteresētā persona jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā,
adresējot tos Nolikuma 1.2. punktā norādītajai kontaktpersonai, nosūtot tos pa pastu
un/vai norādīto faksu un/vai e-pastu.
13. Nolikuma pielikumi
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Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija uz 6 (sešām) lapām;
Pielikums Nr. 2 – veidne Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr. 3 – veidne Pretendenta finansiālais stāvoklis uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr. 4 – Finanšu piedāvājuma veidne uz 5 (piecām) lapām.
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Pielikums Nr. 1
Nolikumam „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma”
Id.Nr. TNA2017/14

Tehniskā specifikācija
PAKALPOJUMA FUNKCIONĀLĀS UN NEFUNKCIONALĀS PRASĪBAS:
1. Prasību apraksts:
NR.

PRASĪBAS APRAKSTS

1.1.

IAAS (infrastruktūra kā serviss)
pakalpojuma sniedzējs, kuram ir vismaz 5
datu centri Eiropas Savienībā
Vismaz 3 neatkarīgi ISP (Internet Service
Provider), kas nodrošina savienojumus ar
datu centru
CSA (Cloud Security Alliance) sertificēts
IAAS (infrastruktūra kā serviss)
pakalpojuma sniedzējs
SOC 2 (Service Organization Control)
sertificēts IAAS (infrastruktūra kā serviss)
pakalpojuma sniedzējs
Iespēja garantēt nemainīgu (fiksētu) klientu
datu atrašanās vietu pakalpojuma sniedzēja
konkrētā datu centrā
Iespēja nodrošināt bezmaksas pakalpojumu
datu pārsūtīšanai starp starp pakalpojuma
sniedzēja datu centriem
Iespēja pieslēgt izdalītu, drošu līniju (PoP,
MPLS, Cloud Exchange, u.t.t.):
9. 1Gbps,
10. 10Gbps
Iespēja izveidot sekojošus VPN (Virtual
Private Network) savienojumus:
11. SSL,
12. IPSec,
13. PPTP
Iespēja nodrošināt publisko tīklu, kas ir
aizsargāts ar vismaz 2 neatkarīgām DDoS
(izkliedētā pakalpojumatteices uzbrukums)
uzbrukumu aizsardzības sistēmām
Iespēja veidot tīkla slodzes dalīšanu (ar
SSL atbalstu)
Iespēja izveidot izdalīta ugunsmūra
(Firewall) aizsardzību
Iespēja nodrošināt fiziski atdalītu vairāku
(vismaz trīs) līmeņu tīkla arhitektūru –
publiskais, privātais un pārvaldības tīkls
Iespēja segmentēt tīklu sadalot to
virtuālajos tīkos - VLAN (IEEE 802.1Q)
Iespēja pieslēgt klienta pārvaldītus
maršrutētājus un ugunsmūrus ar sekojošiem

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.

PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ
PAKALPOJUMA APRAKSTS UN
INFORMATĪVĀ ATSAUCE*

PRASĪBAS
IZPILDE (JĀ/NĒ)

10

NR.

1.15.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.

1.29.
1.30.
1.31.

PRASĪBAS APRAKSTS

PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ
PAKALPOJUMA APRAKSTS UN
INFORMATĪVĀ ATSAUCE*

PRASĪBAS
IZPILDE (JĀ/NĒ)

servisiem: routing, firewalling, VPN
termination, VLAN trunking
Iespēja izdalīt (nav koplietota ar citiem
lietotājiem) virtuālu vai fizisku
infrastruktūru
Iespēja izveidot fizisku serveru (nevirtuālu) infrastruktūru
Iespēja izveidot virtuālu serveru
infrastruktūru
Iespēja dinamiski maksāt par izlietoto datu
uzglabāšanas vietu (gigabaitiem)
Iespēja veikt maksājumus par patērētajiem
mākoņskaitļošanas resursiem – gan par
stundām, gan mēneša griezumā
Iespēja veikt fiksētu mēneša maksu un/vai
stundu maksu par papildus izmantotajiem
resursiem
Iespēja nodrošināt mākoņskaitļošanas
pakalpojuma uzraudzību klientu
pašapkalpošanās portālā
Iespēja nodrošināt API servisus, ko var
izmantot sekojošām programmēšanas
valodām:
- C#
- Perl
- PHP
- Python
- Ruby
- Visual Basic .NET
Iespēja nodrošināt komandrindas interfeisu
piedāvātajiem servisiem
Iespēja veidot virtuālo un fizisko serveru
veidne (images/templates)
Iespēja pārvietot šablonus no virtuālajiem
serveriem uz fiziskajiem
Iespēja pārvaldīt infrastruktūru no izdalītas
mobila telefona aplikācijas
Iespēja nodrošināt divu faktoru
autentifikāciju:
- Piekļuves kods (password);
- Piekļuves pilnvara (token)
Iespēja realizēt infrastruktūras galveno
elementu / komponentu pārredzamību,
izmantojot lejupējas un augšupējas pieeju
Iespēja nodrošināt tīkla IDS/IPS
aizsardzību klienta datiem
Iespēja nodrošināt apdrošināšanas
pakalpojumu klienta sistēmām
Iespēja nodrošināt Antivīrusu un AntiSpyware aizsardzību
11

PRASĪBAS APRAKSTS

NR.

PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ
PAKALPOJUMA APRAKSTS UN
INFORMATĪVĀ ATSAUCE*

PRASĪBAS
IZPILDE (JĀ/NĒ)

Iespēja veidot globālus DNS ierakstus
vienotā klientu pārvaldības portālā.
1.33. Iespēja nodrošināt ievainojamības
skenēšanas pakalpojumu klienta sistēmām.
1.34. Konsultāciju pakalpojumi par
mākoņpakalpojumu ieviešanu, uzturēšanu
un problēmu novēršanu
1.32.

*

Pretendenta piedāvātā pakalpojuma aprakstam un informatīvai atsaucei jāsatur norādes uz
tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejām Interneta saiti/-ēm, kuros pierādās piedāvātā
mākoņskaitļošanas atbilstība nolikuma prasībām attiecībā uz katru no tehniskās
specifikācijas punktiem.
2. Risinājuma izveidošana un uzturēšana:

Nr.p.k.
Risinājuma nosaukums
1.
Serveris Dual Intel Xeon E52620 v3 (6 kodoli, 2.40 GHz, 600 GB HDD +
RAID1, 64 GB RAM
2.
Datu masīvs 2 TB, vismaz 300 IOPS
3.
Firewall risinājums
4.
Risinājumu uzturēšana

Skaits
1
1
1
1
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2.1. Risinājuma shematiskais zīmējums (attēlots Shēmā Nr. 1):

Shēma Nr.1
2.2. Tehniskās prasības risinājumam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iespēja nodrošināt komandrindas un interneta pārlūku interfeisu ugunsmūrim;
iespēja nodrošināt API servisus ugunsmūrim;
iespēja sūtīt vismaz 15 TB mēnesī datus caur ugunsmūri uz cloud serveriem;
iespēja pieslēgt klienta pārvaldītus maršrutētājus un ugunsmūrus ar sekojošiem
servisiem: routing, firewalling, VPN termination, VLAN trunking, GRE tunnel;
iespēja segmentēt tīklu sadalot to virtuālajos tīkos - VLAN (IEEE 802.1Q) un
nodrošināt kvalitātes servisu QoS;
iespēja nodrošināt ugunsmūrim fiziski atdalītu vairāku (vismaz trīs) līmeņu tīkla
arhitektūru – publiskais, privātais un pārvaldības tīkls.
iespēja saslēgt ugunsmūrus klāsterī;
iespēja veidot redundantas tīkla kartes;
iespēja izveidot fizisku ugunsmūri (ne-virtuālu) un pieslēgt ārējās log ierīces.

3. Papildus iespējamie pakalpojumi saskaņā ar vajadzībām:
3.1. Fiziskie serveri:

Procesors

Kodolu
skaits

CPU ātrums

Maksimālais disku
skaits

Min un Maks. operatīvā
atmiņa

Single Intel Xeon E5-2620 2.00 GHz

6

2.00 GHz

4 diski

64 GB līdz 512 GB

Intel Xeon E5-2650

8

2.00 GHz

4 diski

8 GB līdz 256 GB
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Kodolu
skaits

Procesors

Maksimālais disku
skaits

CPU ātrums

Min un Maks. operatīvā
atmiņa

Intel Xeon E5-2620

12

2.00 GHz

4 diski

16 GB līdz 512 GB

Intel Xeon E5-2620

12

2.00 GHz

12diski

16 GB līdz 512 GB

Intel Xeon E5-2650

16

2.00 GHz

12 diski

16 GB līdz 512 GB

3.1.1 Operatīvā atmiņa:
8 GB RAM

16 GB RAM

32 GB RAM

3.1.2 Cietie diski:
1.00 TB
SATA

2.00 TB
SATA

4.00 TB
SATA

600 GB SAS
(15K RPM)

400 GB
SSD

800 GB
SSD

1,2 TB SSD

3.1.3 RAID kontrolieris:
RAID 0

RAID 1

RAID 5

3.1.4 Operētājsistēma:
Windows Server 2016 Standard Edition (64 bit)
(6-16 Core)

Windows Server 2016 Datacenter Edition With
Hyper-V (64 bit) (6-16 Core)

3.1.5 Datu pārraides līnijas augšuplādes apjoms:
500 GB

1000 GB

5000 GB

10000 GB

20000 GB

3.1.6 Tīkla interfeisa augšupielādes (Uplink) portu ātrums:
100 Mbps Redundant Public &
Private Network Uplinks

1 Gbps Public & Private
Network Uplinks

1 Gbps Redundant Public &
Private Network Uplinks

3.1.7 Publiskās IP adreses:

4 publiskās adreses

3.2.

8 publiskās adreses

Fiziskie serveri:
Kodolu
skaits

Procesors

Single Intel Xeon E3-1270 v3

CPU ātrums

4

3.50 GHz

Min. Diska apjoms

Operatīvā atmiņa

1 TB SATA

32 GB

3.2.1 Operētājsistēma:
Windows Server 2016 Standard Edition
3.2.2 Datu pārraides līnijas augšuplādes apjoms:
500 GB

1000 GB

5000 GB

10000 GB

20000 GB
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3.2.3 Tīkla interfeisa augšupielādes (Uplink) portu ātrums:
100 Mbps Redundant Public
& Private Network Uplinks

1 Gbps Public & Private
Network Uplinks

1 Gbps Redundant Public & Private
Network Uplinks

3.2.4 Publiskās IP adreses

4 publiskās adreses

3.3.

8 publiskās adreses

Datu masīvs:

3.3.1 Datu masīvs ar šādiem parametriem:
0,25 IOPS/GB

0,3 IOPS/GB

0,5 IOPS/GB

1 IOPS/GB

2 IOPS/GB

3.4 Virtuālais serveri:
3.4.1 Procesors (koplietošanas):
1 x 2.0 GHz kodoli

2 x 2.0 GHz kodoli

4 x 2.0 GHz kodoli

3.4.2 Procesors (izdalīts resurss):
1 x 2.0 GHz kodoli

2 x 2.0 GHz kodoli

4 x 2.0 GHz kodoli

3.4.3 Operatīvā atmiņa:
1 GB

2 GB

4 Gb

8 Gb

3.4.4 Cietais disks (GB):
10

20

30

40

50

75

100

150

200

250

3.4.5 Operētājsistēma:
Windows Server 2012 Standard Edition (64 bit) (1-16 Core)
3.4.6 Datu pārraides līnijas augšuplādes apjoms:
500 GB

1000 GB

5000 GB

10000 GB

20000 GB

3.4.7 Tīkla interfeisa augšupielādes (Uplink) portu ātrums:

10 Mbps Public & Private

1 Gbps Public & Private
Network Uplinks

1 Gbps Public & Private
Network Uplinks

3.4.8 Publiskās IP adreses:

4 publiskās adreses

8 publiskās adreses
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Pielikums Nr. 2
Nolikumam „ Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma”
Id.Nr. TNA2017/14

Valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” iepirkumu komisijai
pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
„ Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma”
Id.Nr. TNA2017/14
Pretendents:
_________________________________________________
Nosaukums
_________________________________________________
Nod. maksātāja reģ. Nr.
_________________________________________________
Juridiskā adrese:
_________________________________________________
Biroja adrese (ja atšķiras)
_________________________________________________
Tālrunis, fakss:
_________________________________________________
E-pasta adrese:
_________________________________________________
Bankas rekvizīti:
Nosaukums
Kods
Konts

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Persona, kura tiesīga
pārstāvēt pretendentu jeb
pilnvarotās personas
/amats/vārds/ uzvārds

_________________________________________________

Norādīt, vai pretendents ir
mazais vai vidējais
uzņēmums1

_________________________________________________

Citi uzņēmēji (uzņēmumu
nosaukumi, uz kuru iespējām
kvalifikācijas pierādīšanai
balstās pretendents), t.sk., par
katru uzņēmēju norādīt, vai
tas ir mazais vai vidējais
uzņēmums1

_________________________________________________

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka:
1. piekrīt iepirkuma „ Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma” (identifikācijas
Nr. TNA 2017/14) Nolikuma prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma
noteikumi un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
2. piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām;
3. tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, kas
nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai sniegšanai atbilstoši Nolikumam un spēkā esošajiem
normatīvajiem tiesību aktiem;
Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance
kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
1
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4. ir informēts, ka esošie risinājumi atrodas IBM Softlayer datu centrā, un pārnesot šo risinājumu
uz citu datu centru, Pretendents apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar pārnešanu un
risinājuma konfigurēšanu, lai nodrošinātu risinājuma darbību un pieejamību.
5. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz Nolikumā noteiktajam
piedāvājuma derīguma termiņam;
6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Tehniskajā
specifikācijā norādītās prasības;
7. iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pildīs visas Nolikumā izvirzītās prasības;
8. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Ar šo ____________________ (pretendenta nosaukums) uzņemas pilnu atbildību par
dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību Nolikuma prasībām.

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,
tā atšifrējums)

201___. gada ___. _____________
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Pielikums Nr. 3
Iepirkumam „ Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma”
Id. nr. TNA 2017/14
Veidne

Pretendenta finansiālais stāvoklis
Summa EUR bez PVN
2016. gads
2015. gads
2014. gads
Vidējais gada neto apgrozījums:
(2014+2015+2016)/3

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,
tā atšifrējums)

201___. gada ___. _____________
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Pielikums Nr. 4
Nolikumam „ Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma”
Id.Nr. TNA 2017/14
Veidne

Finanšu piedāvājums
Iepirkumam „ Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma”
Id. Nr. TNA 2017/14

Pretendents ____________________________, reģ. r. ______________________________,
piedāvā nodrošināt informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu nomu saskaņā ar Nolikuma
noteikumiem par līgumcenu:
Nosaukums

Cena EUR bez PVN

Risinājuma izveidošana un uzturēšana (izmaksas mēnesī) (1)
Papildus pakalpojumi saskaņā ar vajadzībām (mēneša izmaksas) Serveri un to infrastruktūra Nr.1 (2)
Papildus pakalpojumi saskaņā ar vajadzībām (1h izmaksas) Serveris un to infrastruktūra Nr.2 (3)
Papildus pakalpojumi saskaņā ar vajadzībām (mēneša izmaksas un
1h izmaksas) - Datu masīvs (4)
Virtuālais serveris (mēneša izmaksas un 1h izmaksas) (5)
Konsultāciju pakalpojumi par mākoņpakalpojumu ieviešanu,
uzturēšanu un problēmu novēršanu (6)
Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma cena, EUR ietverot PVN
Ar šo apliecinām, ka:
- Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā
specifikācijā noteikto pakalpojuma izpildi pilnā apjomā.
Pielikumā: pakalpojumu izmaksu atšifrējums uz __ (________) lapām.

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,
tā atšifrējums)

201___. gada ___. _____________
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1. Risinājuma izveidošana un uzturēšana (izmaksas mēnesī)
Nr.p.k.
Risinājuma nosaukums

1.
2.
3.
4.

Serveris Dual Intel Xeon E52620 v3 (6 Cores, 2.40
GHz, 600 GB HDD + RAID1, 64 GB RAM
Datu masīvs 2 TB, vismaz 300 IOPS
Firewall risinājums
Risinājumu uzturēšana

Papildus pakalpojumi saskaņā ar vajadzībām.
Serveri un to infrastruktūra Nr.1 (mēneša izmaksas)
Procesors
Kodolu
CPU
Maks.
skaits
ātrums
Diska
skaits
Single Intel Xeon E56
2.00
4 diski
2620 2.00 GHz
GHz
Intel Xeon E5-2650
8
2.00
4 diski
GHz
Intel Xeon E5-2620
12
2.00
4 diski
GHz
Intel Xeon E5-2620
12
2.00
12diski
GHz
Intel Xeon E5-2650
16
2.00
12 diski
GHz

Skaits

Izmaksas
mēnesī EUR
bez PVN

1
1
1
1
Kopā (1)

2.
2.1.

*Operatīvā
atmiņa

Izmaksas
mēnesī EUR
bez PVN

64 GB līdz 512
GB
8 GB līdz 256 GB
16 GB līdz 512 GB
16 GB līdz 512 GB
16 GB līdz 512 GB

* - Cenā iekļauta minimālais Ram apjoms

Operatīvā atmiņa
8 GB RAM
16 GB
32 GB RAM
Cietie diski
1.00 TB SATA
2.00 TB SATA
4.00 TB SATA
6.00 TB SATA
600 GB SAS (15K RPM)
400GB SSD
800GB SSD
1TB SSD
RAID kontrolieris
RAID 0
RAID 1
RAID 5
Operētājsistēma
Windows Server 2016 Standard Edition (64 bit) (6-16 kodoli)
Windows Server 2016 Datacenter Edition ar Hyper-V (64bit) (6-16 kodoli)
Datu pārraides līnijas augšuplādes ātrums
500 GB
1000 GB
5000 GB
10000 GB
20000 GB
Tīkla interfeisa augšuplādes (uplink) portu ātrums

-

-

-

-

-

-

100 Mbps Redundant Public & Private Network Uplinks
20

1 Gbps Public & Private Network Uplinks
1 Gbps Redundant Public & Private Network Uplinks
Publiskās IP adreses:

-

4 publiskās IP adreses
8 publiskās IP adreses
Kopā(2)
Serveris un tā infrastruktūra Nr.2. (stundas izmaksas).
Procesors
Core
CPU
Max.
skaits
ātrums
Diska
daudzum
s
Single Intel Xeon E34
3.50
1 TB
1270 v3
GHz
SATA

2.2.

Max. Operatīvā
atmiņa

Izmaksas, 1h

32 GB

Operētājsistēma
Windows Server 2016 Standard Edition
Datu pārraides līnijas augšuplādes apjoms
500 GB
1000 GB
5000 GB
10000 GB
20000 GB
Tīkla interfeisa augšuplādes (uplink) portu ātrums

-

-

100 Mbps Redundant Public & Private Network Uplinks
1 Gbps Public & Private Network Uplinks
1 Gbps Redundant Public & Private Network Uplinks
Publiskās IP adreses:

-

4 publiskās IP adreses
8 publiskās IP adreses
Kopā(3)
2.3

Datu masīvs
Parametri

Izmaksas
24 h

Izmaksas
mēnesī
EUR bez
PVN

0,25 IOPS/GB
0,3 IOPS/GB
0,5 IOPS/GB
1 IOPS/GB
2 IOPS/GB

Summa (A)
Kopā(4)=Summa(A)+(B)

(B)
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3. Virtuālais serveris
Parametri

Izmaksas
24 h

Procesors (koplietošanas)
1 x 2.0 GHz kodols
2 x 2.0 GHz kodoli
4 x 2.0 GHz kodoli
Procesors (izdalīts resurss)
1 x 2.0 GHz kodols
2 x 2.0 GHz kodoli
4 x 2.0 GHz kodoli

-

Izmaksas
mēnesī
EUR bez
PVN
-

-

-

Operatīvā atmiņa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
Cietais disks (GB)

10 GB
20 GB
30 GB
40 GB
50 GB
75 GB
100 GB
150 GB
200 GB
250 GB
Operētājsistēma

Windows Server 2016 Standard Edition (64 bit) (1-16 kodoli)
Datu pārraides līnijas augšuplādes apjoms

500 GB
1000 GB
5000 GB
10000 GB
20000 GB
Augšupielādes portu ātrums

100 Mbps Public & Private Network Uplinks
1 Gbps Public & Private Network Uplinks
10 Mbps Public & Private Network Uplinks
Publiskās IP adreses:

4 publiskās IP adreses
8 publiskās IP adreses
Summa (A)

(B)
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Kopā(5)=Summa(A)+(B)

Konsultāciju pakalpojumi par mākoņpakalpojumu ieviešanu, uzturēšanu un problēmu
novēršanu
Izmaksas par 1
cilvēkstundu
Konsultāciju pakalpojumi par mākoņpakalpojumu ieviešanu, uzturēšanu un
problēmu novēršanu

4.

Kopā (6)
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