
INFORMĀCIJA 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

“Serveru telpas dzesēšanas iekārtas iegāde, piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca””  

Identifikācijas Nr.VS 2013/13 

 

PIEGĀDĀTĀJIEM 

 

Š.g.28.06. plkst.12.00 notika Objekta apskate, kurā tika uzdoti jautājumi un sniegtas atbildes: 

 

Jautājums: Kādu gaisa temperatūru ir jānodrošina serveru telpā, vai ir nepieciešama mitruma 

kontrole, iekārtai jānodrošina pilna klimata kontrole vai tikai dzesēšana? 

Atbilde: Serveru telpā jānodrošina 22 grādu (pēc celsija skalas) temperatūra, mitruma 

kontrole nav nepieciešama, iekārtai jānodrošina tikai dzesēšana. 

 

Jautājums: Ir cita free cooling tipa dzesēšanas iekārtas, kas nestrādā tieši ar gaisu, nodrošina 

dzesēšanu ar dry cooler, glikola siltummaini, vai pieļaujat šāda tipa iekārtu uzstādīšanu. 

Specifikācijā nav norādīta gaisa attīrīšanas filtru klase. Kādas tīrības gaiss ir jāpadod serveru 

telpā? Izmantojot iekārtas, kas nodrošina dzesēšanu izmantojot dry cooler, glikola 

siltummaiņus ir iespējams nodrošināt, ka serveru telpai nav tiešas saskares ar āra gaisu, tiek 

nodrošināta augstāka gaisa tīrība, vai šāda prasība ir definēta iepirkuma specifikācijā? 

Atbilde: Jūs variet piedāvāt dzesēšanas iekārtu, kuras darbībā tiek izmantots dry cooler, 

glikola siltummainis. Gaisam, ko padod serveru telpā, ir jābūt tīram no putekļiem, jebkāda 

veida gružiem. Iepirkuma specifikācijā nav definētas detalizētas prasības pret gaisa tīrību. 

 

 

Jautājums: Kā notiek karstā gaisa izmešana no serveru statnēm? 

Atbilde: Karstā gaisa izmešana no serveru statnēm notiek pa serveru statnes aizmuguri. 

 

Jautājums: Vai serveru statne nodrošina gaisa ieņemšanu pa serveru statnes apakšu, kāda ir 

grīdas konfigurācija? 

Atbilde: Gaisa ieņemšana, pa statnes apakšu nodrošināta netiek, serveru telpā nav paceltās 

grīdas. 

 

Jautājums: Vai telpā ir nepieciešams nodrošināt gaisa pārspiedienu – telpā neiekļūst putekļi 

no ārpuses, sakarā ar to, ka telpā ir lielāks gaisa spiediens nekā ārpus telpas? 

Atbilde: Jā. 

 

Jautājums: Vai ir izstrādāts projekts jeb pretendents, kurš piedalās konkursā, nodrošina visu 

izpilddokumentāciju, zīmējumus? 

Atbilde: Nav izstrādāts projekts, pretendentam ir jāizstrādā izpilddokumentācija, 

izpilddokumentācijā ietilpst – iekārtas shēma, pieslēgumu, cauruļvadu izvietojuma 

pieslēguma elektro apgādei shēma. 

 

Jautājums: Vai būs iespējams saņemt telpu plānus? 

Atbilde: Jā. 

 

Jautājums: Vai ir zināms serveru statņu izvietojums un pieļaujamie dzesēšanas iekārtas 

gabarīti? 

Atbilde: Jā, ir sagatavota skice, aptuvenu serveru statņu ievietojumu parādīšu, apsekojot 

telpu. 

 



Jautājums: Vai telpa saistīta ar ārsienu? 

Atbilde: Nē. 

 

Jautājums: Vai āra gaisa ieņemšana ir paredzēta caur esošajām ventkamerām? 

Atbilde: Nē. 

 

Jautājums: Vai ir serveru telpā paredzēta aktīvā ugunsdrošības sistēma, respektīvi, gāzes 

dzēšanas sistēma? 

Atbilde: Nē. 

 

Jautājums: Kur ir paredzēts novietot dzesēšanas iekārtas ārējo daļu? 

Atbilde: Iespējamās dzesēšanas iekārtas āra daļu novietošanas vietas būs iespējams apskatīt 

telpas apskates laikā. Iekārtas jāizvieto ēnas pusē. 

 

Jautājums: Iepirkuma uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākās piedāvājuma cenas, tai pašā laikā 

tiek iegādāta iekārta ar free cooling, lai serveru telpas dzesēšana būt energo efektīva.  Vai ir 

sagatavots vairāku gadu elektro enerģijas patēriņa plāns serveru telpai, tai skaitā dzesēšanas 

iekārtai? Var skatīties cik iekārta maksā iepirkuma brīdī un kāds ir iekārtas elektro patēriņš 

par noteiktu periodu, piemēram, 5 gadus. Jo iekārta ir energo efektīvāka, jo tā ir dārgāka.  

Atbilde: Šāds plāns nav sagatavots. Iepirkuma uzvarētāju noteiksim pēc zemākās cenas. 

 

Jautājums: Par personāla apmācību – cik darbiniekus paredzēts apmācīt, cik reizes jāveic 

apmācības, vai pastāv varbūtība, ka būs jāveic atkārtota apmācīšana personāla maiņas 

gadījumā? 

Atbilde: Personāla apmācīšanu var veikt vienā reizē, nebūs nepieciešamas vairākas 

apmācīšanas sesijas. Būs jāveic 4 informācijas tehnoloģiju nodaļas darbinieku un 2 enerģētiķu 

apmācīšanu. Personāla maiņas gadījumā es instruēšu darbinieku/us. Ir jāsagatavo instrukcijas 

latviešu valodā. 

 

Jautājums: Iekārtas vadības displejā redzamā informācija nebūs latviešu valodā, ja ir tāda 

prasība ir iespējams nodrošināt, ka iekārtas vadības displejā rādītā informācija ir latviešu 

valodā. Vai ir šāda prasība? 

Atbilde: Nav šādas prasības, iekārtas vadības displejā rādītajai informācijai jābūt angļu 

valodā. 

 

Jautājums: Kādā apjomā jāpiegādā instrukcijas latviešu valodā – tikai lietotāja instrukcija, kā 

to prasa valsts normatīvi vai arī tehniskās instrukcijas? 

Atbilde: Jāpiegādā tikai lietotāju instrukcijas. 

 

Jautājums: Kurš nodrošina dzesēšanas iekārtas pieslēgšanu ugunsdrošības signalizācijai? Ar 

funkcionalitāti izslēgt dzesēšanas iekārtu ugunsgrēka gadījumā. 

Atbilde: Mēs nodrošināsim iekārtas pieslēgšanu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmai, 

jānodrošina iekārtai funkcionalitāti, ka iekārta tiek izslēgta, saņemot informāciju no 

ugunsdzēsības signalizācijas paneļa. 

 

Jautājums: Vai ir paredzēts iekārtas ekspluatācijas laikā veikt gaisa ieņemšanas zonā 

būvdarbus. Jautāju, jo pēc šīs informācijas mēs paredzam cik bieži jāveic gaisa filtru 

nomaiņu, nolikumā ir norādīts, ka garantijas laikā ir jāveic filtru nomaiņa. 

Atbilde: Jumta zonā, kur paredzēts izvietot gaisa ieņemšanu nav paredzēts veikt būvdarbus, 

2. Stāvā paredzēts veikt būvniecības darbus, bet tie nav saistīti ar jumta zonu. 

 

Jautājums: Piedāvātajai iekārtai ir jānodrošina iespēju darboties N+1 režīmā? Vai 

piedāvātajai iekārtai, kas jāpiegādā šī iepirkuma ietvaros, ir jānodrošina N+1 darbība? 



Atbilde: Piedāvātajai iekārtai ir jānodrošina funkcionalitāte darboties N+1 režīmā ar otru 

iekārtu, ja tāda vēlāk tiks iegādāta. Iekārtai, kas jāpiegādā šī iepirkuma ietvaros nav vienai 

pašai jānodrošina N+1 funkcionalitāte. 

 

Jautājums: Iekārtai jābūt ar diviem barošanas ievadiem? 

Atbilde: Jā. 

 

Jautājums: Iekārtas garantijas laiks ir norādīts 1 gads, tā nav kļūda? 

Atbilde: Tā nav kļūda, iekārtai jānodrošina 1 gada garantija. 

 

Jautājums: Kur paredzēts veidot urbumus priekš gaisa caurulēm? 

Atbilde: Pretendentiem serveru telpā tika parādīta aptuvena urbumu veidošanas vieta. 

 

Jautājums: No kurienes paredzēts elektro apgādes pieslēgums 

Atbilde: Pretendentiem serveru telpā tika parādīta aptuvena elektro apgādes sadales atrašanās 

vieta. 

 

 

Objekta apskates sanāksme  beidzās:  plkst.13.30 
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