IEPIRKUMA KOMISIJAS 09.04.2018. SNIEGTĀS ATBILDES UZ IEINTERESĒTĀ
PIEGĀDĀTĀJA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM par iepirkuma „IT pakalpojumu
nodrošināšana SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”” (identifikācijas Nr. EDZL 2017/8 CEF)
DOKUMENTĀCIJU

Jautājums:
Saņemot un izskatot nolikumu par iepirkumu „IT pakalpojumi nodrošināšana SIA „Eiropas
dzelzceļa līnijas””, identifikācijas Nr. EDZL 2017/8 CEF, ir radušies daži jautājumi, gan par
nolikuma punktiem, gan tehniskās specifikācijas (savstarpēji saistīti) un finanšu piedāvājumu.
Attiecīgi:
1. Lūdzam precizēt nolikuma punktu Nr.10.4.5. un tehniskās specifikācijas punktu Nr.3, jo nav
saprotams, vai piegādātājs nodrošina IP telefonijas risinājumus, kas būtu saderīgs ar
pasūtītāja ierīcēm? Ja tā ir, tad lūdzam definēt konkrētāk prasības.
2. Tehniskās specifikācijas punktā Nr.2.2. tiek minēts „Virtuālo serveru nodrošināšana
(virtuālo serveru operāciju sistēmu un servisu uzturēšana - administrēšana, drošības
nodrošināšana, auditācijas pierakstu glabāšana un analīze)”, vai tas nozīmē, ka piegādātājam
ir licence virtuālajiem serveriem un ir nepieciešama tikai to uzturēšana, vai arī no mūsu
puses ir jāpiedāvā licencēti virtuālie serveri?
3. Tehniskās specifikācijas punktā Nr.2.2. tiek minēts „Izpildītāja datu centrā (četri virtuālie
serveri, ar vidēji katram serverim rezervējamo resursu apjomu - 4 vCPU, 6 GB RAM, 300
GB HDD, pārdalīti atbilstoši faktiskajai virtuālo serveru noslodzei)”, no kā izriet jautājums
par finanšu piedāvājumu – kurā punktā tiek norādīts finanšu piedāvājums, attiecībā uz 4
virtuālajām iekārtām?

Atbilde:
Atbildot uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, Pasūtītājs paskaidro:
1. Pasūtītājs
lūdz
skatīt
Pasūtītāja
2018.gada
5.aprīlī
publicētās
atbildes
(http://edzl.lv/assets/upload/iepirkumi/Atbildes_EDZL_2017_8_CEF_05.04.2018.pdf) uz
ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, kuru saturā skaidrots Pasūtītāja rīcībā
esošais IP telefonijas risinājums un iepirkuma līguma izpildes ietvaros sniedzamais IP
telefonijas pakalpojuma saturs un apjoms;
2. Pasūtītāja īpašumā nav virtuālo serveru licences. Pretendentam, sagatavojot finanšu
piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 13.3.punkta regulējumu piedāvājumā jāiekļauj
visas ar pakalpojuma sniegšanu saistībās izmaksas, tajā skaitā virtuālo serveru licenču
iegādes vai nomas izmaksas (ja šādas izmaksas ir);
3. Pretendentam visas ar iepirkuma tehniskās specifikācijas 2.1.-2.4.apakšpunktā norādīto
pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas (tostarp ar virtuālajām iekārtām saistītās
izmaksas) jāiekļauj finanšu piedāvājuma tabulas 2.rindā „Datortehnikas darbspēju
uzturēšanas, servisu izveides un uzturēšanas pakalpojumi”.

