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Atklāts konkurss „Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”,  

iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/23 EJZF 

Piegādātāju jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkuma komisijas (SOP IeK) atbildes. 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

Par ESS daļu: 

Datortīkls 

 Vai pareizi saprotams pēc skaidrojošā apraksta, ka nav paredzēts komutācijas (patch) panelis, 

lai tīkls atbilstu standartu EIA/TIA-568С, ISO/IEC IS 11801-2002 un CENELEC EN 50173 

prasībām? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

Informācija precizēšanai - Ir paredzēts: Tāmes 17.pozīcija. 

Patch panelis specifikācija:  

24x neaizsargātas RJ45 ligzdas 

8-polu LSA spailes vertikālais dizains 

19" tērauda plāksnes korpuss 

Klase E 250Mhz  

ISO/IEC 11801 un EN50173 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

 Skaidrojošā aprakstā datortīkla rozetes pieslēdzamas 4G maršrutētājam, savukārt 

specifikācijā maršrutētājs nav atrodams. 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

Informācija precizēšanai - Vadīties pēc skaidrojošā apraksta (Pretendentam izvēloties 

provaideri jānodrošina tīkla labākais pārklājums. Provaiders maršrutētāju dod bezmaksas 

lietošanā, kā piemērs LMT, Tele2, Bite, u.c.). Maršrutētājam jāatbilst specifikācijai:  

Tīkla tips:  

4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) 

TDD-LTE B38/B40 (2600/2300 MHz) 

3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) 

2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) 

Darbības režīmi: 

3G/4G Router 

Interfeis:  

1 x Wan/Lan ports  10/100 Mbit 

3 x Lan ports 10/100 Mbit 

1 x Sim kartes ligzda  

Sertifikācija: 

CE, FCC  

Antena: 

Antenas ligzda ar SMA savienotāju, ārējas antenas pieslēgšanai. 

 

  

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

 Skaidrojošā aprakstā norādīta datu tīkla instalācija virsapmetuma izpildījumā, savukārt 

specifikācijā uzrādītas zemapmetuma datu rozetes. Vai nav kļūda? 
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SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

Informācija precizēšanai - Vadīties pēc skaidrojošā apraksta - Mainīt uz virsapmetuma: 

Z/A Rozetes paredzēti instalācijai uz kārba v/a, datu ligzdām  80x80x40mm. 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

 Lūdzu precizēt GSM antenas  UMTS (3G), LTE (4G) modeli. 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

Informācija precizēšanai - Ir paredzēts: Tāmes 3.pozīcija. 

Nav konkrēta modeļa vai ražotāja. 

Vadīties pēc šīs specifikācijas: 

GSM 3G/4G LTE 700-2700MHz 12dBi-24 dBi ārējā virziena antena ar SMA konektoru. 

Kabeļa garums - 10m. 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

 

Videonovērošana 

 Lūdzu precizēt videokameru skaitu specifikācijā. Projekta lapā “videonovērošanas sistēmas 

struktūrshēma” (ESS-8) uzrādītas 22 videokameras, savukārt specifikācijā 23. 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

Informācija precizēšanai - Tāmes 8, 9 un 10.pozīcija - Pareizi 23 kameras. 

Vadīties pēc specifikācijas. 

 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

 Projekta lapā “videonovērošanas sistēmas struktūrshēma” (ESS-8) uzrādīts, ka 18 

videokameras ar 19 kabeļiem pieslēgtas pie 16 portu iekārtas. Kā tas saprotams? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

Informācija precizēšanai - Tāmes 11.pozīcija - Aprakstā ir 3 iekārtas ar 8 portiem katrs. 

Vadīties pēc specifikācijas. 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

 Specifikācijā uzrādīts ka nepieciešams viens 24 kanālu NVR un trīs 8 kanālu NVR. Projekta 

dokumentācijā un skaidrojošā aprakstā uzrādīts tikai 24 kanālu NVR. Kur liekami pārējie? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

 

Informācija precizēšanai - Pie pārējiem tiks pieslēgti monitori. 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

 Lūdzu precizēt PoE komutatoru skaitu specifikācijā. Projekta lapā “videonovērošanas 

sistēmas struktūrshēma” (ESS-8) uzrādīts viens 16 portu komutators un viens 8 portu 

komutators, savukārt specifikācijā trīs 8 portu komutatori. 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

Informācija precizēšanai - Pareizi - 3 iekārtas ar 8 portiem katrs. 
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Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 
 

 Vai specifikācijā uzrādītais “Sienas skapis 6U-600x600 stikla durv. ar riteņiem pelēks, 

IMOS” nav paredzēts stiprināt pie sienas? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

 

Informācija precizēšanai - Šo skapi paredzēts novietot gan uz grīdas, gan stiprināt pie 

sienas (riteņi ir kā komplektācija). 

 

 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 
 

 Skaidrojošā aprakstā norādīts, ka “videokanālu ietilpība jāskaņo ar Pasūtītāju”. Lūdzu 

precizēt šo ietilpību attiecīgi koriģējot specifikāciju. 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

 

Informācija precizēšanai - Tas ir iekārtu lietošanas uzstādījums. Šo pozīciju netāmē. 

Specifikācija nav jākoriģē. 

 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

Par UAS daļu 

 Lūdzu precizēt moduļu skaitu specifikācijā. Projekta lapā UAS-4 uzrādīti 29 moduļi, 

savukārt specifikācijā 33. 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

 

Informācija precizēšanai - Paredzēta rezerve. 

Vadīties pēc specifikācijas. 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 
 

 Lūdzu precizēt kur uzstādāmas specifikācijā uzrādītās zēnera barjeras? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.: 

 

Informācija precizēšanai - Telpa Nr.109. 

 


