
Publiskais iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 
 

Datu pārraides pakalpojumi 
 

Identifikācijas numurs LU MII 2015/04-M 
 

LĒMUMS 
 

(Iepirkuma komisijas 18.03.2015. sēdes protokols Nr.LUMII 2015/04-M-5) 
 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas: 
 

VAS „ Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģ. nr. 40003011203, Ērgļu iela 7, 
Rīga, LV-1012; 
AS „Latvenergo”, reģ. Nr.40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230; 
SIA „Baltcom Fiber”, reģ. Nr.40003608105, Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050; 
SIA “LATNET Serviss”, reģ. Nr. 40003246457, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012. 

 
Piedāvātās līgumcenas EUR (bez PVN) pa iepirkuma daļām: 

Iepirkuma daļa 

VAS „ 
Latvijas Valsts 

radio un 
televīzijas 

centrs” 

AS 
„Latvenergo” 

SIA „Baltcom 
Fiber” 

SIA “LATNET 
Serviss” 

1.daļa --- --- 5,52 --- 
2.daļa --- --- --- 1422,87 
3.daļa 255,00 200,00 --- 179,00 

 
2.  Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: nav 
 
3. Piedāvājumu izvēles un vērt ēšanas kritēriji:   
 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums iepirkuma 1.daļā, 
zemākā cena iepirkuma 2. un 3.daļā. 
 
Iepirkuma 1.daļā saņemtā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji:  

Apzī-
mējums 

Vērt ēšanas kritēriji Maksim ālais 
punktu skaits 

C Piedāvātā viena Mbps svērt ā cena  60 
T Papildus tehniskās priekšrocības: 40, tajā skaitā: 
T1 Pretendents nodrošina konkrētu Pasūtītāja IP adrešu 

ierobežošanu (shaping) pēc Pasūtītāja mērķa IP adresēm 
(destination) 30 minūšu laikā darba laikā, 2 stundu laikā 
ārpus darba laika pēc Pasūtītāja e-pasta un telefona zvana 
saņemšanas 

6 



T2 Pretendents nodrošina konkrētu Pasūtītāja IP adrešu un 
protokolu apjoma ierobežošanu (shaping) pēc mērķa IP 
adresēm (destination) un protokoliem (tai skaitā TCP/UDP 
portiem) pēc Pasūtītāja pieprasījuma 30 minūšu laikā darba 
laikā, 2 stundu laikā ārpus darba laika 

6 

T3 Pretendents nodrošina Automātiska Pasūtītāja IP adreses 
filtr ēšana (RTBH), pie noteikta* pakešu skaita sekundē, 
automātiska e-pasta* nosūtīšana Pasūtītājam, ja IP adrese 
izfiltr ēta. Automātiska IP adreses filtra noņemšana pēc 
noteikta* laika. 

8 

T4 Pretendents nodrošina BGP FlowSpec atbalstu vismaz 
vienā Pretendenta un Pasūtītāja savstarpējā savienojumā. 

12 

T5 Pretendents nodrošina trafika attīrīšanu (scrubbing) 
konkrētiem Pasūtītāja tīkliem caur speciālu ierīci (savā vai 
vismaz vienā no saviem upstream tīkliem). Tiek izmantots 
mehānisms, kas paredzēta datu plūsmas attīrīšanai no 
mērķētiem DDOS uzbrukumiem, atfiltrējot „slikto” datu 
plūsmu un saglabājot „t īro”. 

8 

Kopā: 100 
 Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums ar lielāko 
punktu summu visos kritērijos. 
 
4. Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma l īgumu, un 
pamatojums piedāvājumu izvēlei: 
 
Iepirkuma komisija konstatēja, ka visi saņemtie piedāvājumi pilnībā atbilst iepirkumā 
pretendentiem izvirzītajām prasībām un nolikuma tehniskajām specifikācijām, un 
pieņēma lēmumu slēgt pakalpojumu līgumus līdz kopīgās līgumsummas 41 999,00 EUR 
(bez PVN) sasniegšanai:  
 

iepirkuma 1.daļā – ar SIA „Baltcom Fiber”,  
iepirkuma 3.daļā – ar SIA „LATNET Serviss”. 
 

Iepirkuma 2.daļā saņemtais piedāvājums pārsniedza Pasūtītāja paredzētos finanšu 
griestus, tādēl komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu tā 2.daļā bez rezultāta.  
 


