Iepirkuma
priekšmets:
Pasūtītājs:
Iepirkuma
procedūra:
Datums:
Laiks:
Vieta:
Komisijas sēdi
vada:
Komisijas sēdi
protokolē:
Sēdē piedalās:

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2
“Telekomunikāciju pakalpojumi” Rīkojums 17.10.2018. rīkojums Nr. 01-05/155
(iepirkuma identifikācijas Nr.
:
RPNC/2018/40)
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
03.12.2018.
14.00
Rīga, Tvaika iela 2
Mārtiņš Logins
Dace Baltiņa
Komisijas sastāvs
Vārds, Uzvārds, statuss
Piedalās
Mārtiņš Logins,
komisijas priekšsēdētājs

VSIA „Rīgas
psihiatrijas un
narkoloģijas
centrs”

Ingrida Trapiņa,
komisijas priekšsēdētāja
vietniece
Evija Puķe,
komisijas locekle

Piedalās
Piedalās
Piedalās

Dace Baltiņa,
komisijas locekle

Piedalās

Dace Baltiņa,
komisijas sekretāre

Piedalās

Amats
Informācijas tehnoloģiju un sakaru
daļas vadītājs
Saimnieciski tehniskās vadības un
grāmatvedības
uzskaites
departamenta vadītāja
Attīstības
un
iepirkumu
nodrošinājuma departamenta vadītāja
Attīstības
un
iepirkumu
nodrošinājuma departamenta projektu
vadītāja
Attīstības
un
iepirkumu
nodrošinājuma departamenta projektu
vadītāja

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumu:
1) par pretendenta iesniegto vēstuli par iepirkuma procedūras nolikumu.
Nr.
Ziņo/ nolemj/
Risināmais jautājums
p.k
jautā
1.
Par pretendenta iesniegto vēstuli par iepirkuma procedūras nolikumu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemta pretendenta
vēstule par iepirkuma procedūras dokumentāciju un virza to izskatīšanai
iepirkuma komisijai.
Iepirkuma
komisijas
priekšsēdētājs/
iepirkuma
komisija

Pretendents:
Lūdzu sniedziet atbildi uz jautājumu?
Jautājums par 6. daļas – balss telefonijas pakalpojuma 1.7. punktu. Risinājumā,
kas bāzēts uz VoIP tehnoloģijas, nedrīkst tikt izmantots esošais Pasūtītāja interneta
pieslēgums. Piedāvātajam datu plūsmas šifrēšanas drošības līmenim jābūt ar
vismaz 64 bitu atslēgu.
Kāds ir pamatojums, ka risinājumam, kas bāzēts uz VoIP tehnoloģijas, nedrīkst tikt
izmantots esošais Pasūtītāja interneta pieslēgums? Datu plūsma ISDN 30 gadījumā

sastāda tikai 2 Mbps no kopējās pieejamās datu plūsmas.
Pēc mūsu pieredzes daudz maz mūsdienīgi maršrutētāji "prot" prioritizēt balss
pārraidei nepieciešamo datu plūsmu, tādējādi faktiski nepalielinot izmaksas uz
atsevišķas interneta līnijas izdalīšanu.
Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:
- sniegt skaidrojumu, norādot, ka pamatojums nav tik daudz datu plūsmas
mazināšanā, cik pārraides kanālu atdalīšanā gan risku mazināšanas, gan
pakalpojuma servisa uzlabošanas nolūkā.
Sēdes beigas: 03.12.2018., pulksten 14.30.

Pielikumā: pretendenta vēstule.
Komisijas priekšsēdētājs

_______________/M. Logins/

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

_______________/I. Trapiņa/

Komisijas locekļi:
_______________/E. Puķe/
_______________/D. Baltiņa/

Komisijas sekretāre

_______________/D.Baltiņa/

