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LĪGUMS 

Nr. LB–07/2016/336 

 

Par bezvadu datortīkla sistēmas piegādi 
Iepirkums LB/2016/71 

 

Latvijas Banka tās Iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas 

darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu 

pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Santa 

Monica Networks" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Ulda Stokenberga personā, 

kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES, katrs atsevišķi 

tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar iepirkuma LB/2016/71 

noteikumiem, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto 

cenu (LĪGUMA 2. pielikums): 

1.1.1. piegādāt PASŪTĪTĀJAM bezvadu datortīkla sistēmu (tālāk tekstā – PRECE); 

1.1.2. pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma piegādā PASŪTĪTĀJAM papildu PRECI 

(tālāk tekstā – PAPILDU PRECE); 

1.1.3. nodrošināt PRECES un PAPILDU PRECES kvalitātes uzturēšanu. 

2. PRECES UN PAPILDU PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

2.1. IZPILDĪTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

2.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS, parakstot PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecina PRECES saņemšanas faktu. 

2.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda PRECES 

atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS 

konstatē trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš PRECES trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PRECES nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību 

LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

2.5. PRECES piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis PRECI PASŪTĪTĀJAM 

un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu 

dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 2.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES piegādes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 2.4. punktā noteiktajā kārtībā. 
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2.6. PAPILDU PRECES piegāde notiek saskaņā ar LĪGUMA 2.2.–2.5. punktā noteikto kārtību 

25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, 

kuru PASŪTĪTĀJS drīkst iesniegt 1 (viena) gada laikā no PRECES piegādes dienas, piegādājot 

PAPILDU PRECES PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. Vienas PAPILDU PRECES 

piegādes un tās kvalitātes nodrošināšanas cena nedrīkst pārsniegt IZPILDĪTĀJA piedāvāto 

PRECES un tās kvalitātes uzturēšanas vienas vienības cenu (LĪGUMA 2. pielikums). 

3. PRECES UN PAPILDU PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 5 (piecus) gadus no PRECES piegādes dienas, 

PAPILDU PRECEI – no PAPILDU PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

3.2. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš 

PRECES un PAPILDU PRECES komponenšu trūkumus un defektus (tālāk tekstā – defekts), 

par kuriem PASŪTĪTĀJS paziņojis IZPILDĪTĀJAM, kā arī programmatūras kļūdu labojumu, 

uzlabojumu un jaunāko versiju piegādi vai pieejamību bez papildu samaksas. 

3.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES vai PAPILDU PRECES defektu, PASŪTĪTĀJS 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM paziņojumu uz e-pasta adresi [..]. 

3.4. IZPILDĪTĀJS novērš PRECES vai PAPILDU PRECES defektu 2 (divu) darbadienu laikā 

pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas, saņemot bojāto PRECI vai PAPILDU PRECI pie 

PASŪTĪTĀJA K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, un nododot PASŪTĪTĀJAM salaboto vai jauno 

PRECI vai PAPILDU PRECI. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.4. punktā noteikto termiņu vai neveic 

LĪGUMA 3.4. punktā noteiktos darbus kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS var izvēlēties citu izpildītāju, 

par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. LĪGUMA summa ir 27,480.19 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro 

un 19 centi), t.sk. atlīdzība par PRECI un PAKALPOJUMU 22,710.90 EUR (divdesmit divi 

tūkstoši septiņi simti desmit euro un 90 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 

4,769.29 EUR (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro un 29 centi), kas sastāv no: 

4.1.1. maksas par PRECES piegādi [..] EUR. Maksā par PRECI ir iekļauti visi izdevumi, kas 

IZPILDĪTĀJAM nepieciešami saistībā ar PRECES iegādi, un piegādi, t.sk. normatīvajos aktos 

noteiktie nodokļi un nodevas; 

4.1.2. maksas par PRECES kvalitātes uzturēšanu [..] EUR. Maksā par PRECES kvalitātes 

uzturēšanu ir iekļauti visi izdevumi, kas IZPILDĪTĀJAM nepieciešami saistībā ar PRECES 

kvalitātes nodrošināšanu, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un nodevas.  

4.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 4.1.1. punktā minēto maksu par 

PRECES piegādi  10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un PRECES piegādi 

apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas. 

4.3. Maksa par PRECES kvalitātes uzturēšanu pusgadā ir [..] EUR. 

4.4. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 4.3. punktā minēto maksu par 

PRECES kvalitātes uzturēšanu iepriekšējā pusgadā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā nākamā pusgada 10. dienā.  
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4.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM maksu par pasūtītās PAPILDU PRECES piegādi 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc PAPILDU PRECES pieņemšanas un PAPILDU PRECES 

piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas.  

4.6. Maksa par PAPILDU PRECES kvalitātes uzturēšanu tiek aprēķināta proporcionāli 

piegādātajam PAPILDU PRECES skaitam un tiek samaksāta LĪGUMA 4.4. punktā noteiktajā 

kārtībā un termiņā, pēc atbilstoša IZPIDLĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.7. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM 

LĪGUMA 4.4. un 4.6. punktā minētos rēķinus elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi 

rekinu-parvaldisana@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā 

darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā LĪGUMA punktā norādīto e-pasta adresi. 

4.8. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA akceptētu bankas izdotu 

LĪGUMA izpildes ekspromisorisko galvojumu [..] EUR apmērā, kura termiņš par 4 (četrām) 

nedēļām pārsniedz LĪGUMA 3.1. punktā minēto termiņu un ar kuru banka garantē atlīdzināt 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parādu, ja tāds rodas LĪGUMA saistību nepienācīgas izpildes 

gadījumā, t.sk. līgumsodu, zaudējumus. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt PASŪTĪTĀJAM 

bankas ekspromisorisko galvojumu pa daļām, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas 

ekspromisoriskā galvojuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) 

gadu. 

4.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt bankas ekspromisorisko galvojumu vai tā 

pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

tā saņemšanas. 

4.10. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko galvojumu pa 

daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas ekspromisoriskā galvojuma termiņa 

beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājumu. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par LĪGUMA 2.1., 2.6., 3.4. vai 4.10. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA 

summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no 

LĪGUMA summas. 

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma IZPILDĪTĀJAM, vai arī IZPILDĪTĀJAM 

līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas 

dienas. 

5.3. Par LĪGUMA 4.2., 4.4., 4.5. vai 4.6. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) 

darbadienu laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

5.4. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes termiņa 

un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.  
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6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt 

vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 

NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI).  

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no atbildības 

pamatu. 

6.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU darbības laiku. 

6.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt 

LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu 

informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus.  

7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja LĪGUMS izbeidzas 

citādi. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

8.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.4. punktā noteikto termiņu vairāk par 10 (desmit) 

kalendārajām dienām; 

8.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. vai 2.6. punktā noteikto termiņu vairāk par 

20 (divdesmit) kalendārajām dienām; 

8.1.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.10. punktā noteikto termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) 

kalendārajām dienām; 

8.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar  

LĪGUMA 8.1.1., 8.1.2. vai 8.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

8.3. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, 

PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

8.4. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 
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līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par 

to paziņojot IZPILDĪTĀJAM un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā bankas ekspromisoriskajā 

LĪGUMA izpildes galvojumā minēto summu pilnā apjomā. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata Latvijas 

Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

9.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. LĪGUMA 2.2. punktā noteikto dokumentu PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgi parakstīt 

PASŪTĪTĀJA darbinieki [..]. 

10.2. LĪGUMA 2.3., 2.4. un 4.9. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA [..]. 

10.3. LĪGUMA 3.3. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt PASŪTĪTĀJA 

darbinieki [..]. 

10.4. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA 

saistību izpildei. 

10.5. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.6. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

10.7. LĪGUMS uzrakstīts uz 9 (deviņām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) lapām un  

2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas 

pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

11.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X. 

11.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Santa Monica Networks", Kuršu ielā 24, Rīgā, LV-1006, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas 

Nr. 40003629130 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003629130. Norēķinu konts AS "Swedbank" Nr. [..], 

BIC kods HABALV22 
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PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_______________ _______________ 

/R. Jakovļevs/ /U. Stokenbergs/ 

2016. gada ___. jūlijā 2016. gada ___. jūlijā 
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LĪGUMA Nr. LB–07/2016/336 

1. PIELIKUMS 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. IZPILDĪTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM bezvadu datortīkla sistēmu [..], kura sākotnēji ietver 

30 iekštelpu bezvadu pieejas punktus [..]  (tālāk tekstā – AP) ar iespēju gada laikā AP skaitu 

palielināt vismaz līdz 50. Bezvadu datortīkla sistēmas komplektācijā ir iekļautas [..] licences, 

kas iekļauj [..] funkcionalitāti.  Pārvaldības programmatūra ir darbināma VMware vSphere 6.0 

vidē. 

2. AP nodrošina vismaz šādas prasības: 

2.1. 802.11n un 802.11ac standartu atbalsts; 

2.2. vienlaicīgi darbojas 802.11n un 802.11ac standartos; 

2.3. 4x4 MIMO (Multiple In Multiple Out) atbalsts; 

2.4. MU-MIMO (Multi User MIMO) vismaz 3 lietotājiem vienlaicīgi; 

2.5. izmanto 80 Mhz platus kanālus; 

2.6. 4 vienlaicīgas plūsmas (spatial streams); 

2.7. 802.11ac veiktspēja ir 1,732 Gbit/s (ar 80 Mhz platiem kanāliem); 

2.8. 16 (sešpadsmit) SSID vienlaicīga darbība; 

2.9. 2 (divi) 10/100/1000Base-T porti; 

2.10. PoE+ (Power over Ethernet);  

2.11. vienlaicīgi var apkalpot gan 2.4 Ghz, gan 5 Ghz frekvenču diapazonus; 

2.12. CLI pieeja; 

2.13. katrs AP var apkalpot līdz 255 klientiem (ražotāja maksimālā rekomendēta vērtība pie 

nosacījuma, ka tiek izmantoti gan 2.4 Ghz, gan 5 Ghz radio); 

2.14. maksimālāis iekārtas strāvas patēriņš 20W (802.3at PoE), 13.5W (802.3af PoE) vai 

18.5W (PoE+ (802.3at) - standartā nodrošinātā jauda ir pietiekama, lai AP darbotos zem pilnas 

slodzes ar pilnu funkcionalitāti arī gadījumā, kad AP ir pieslēgts tikai ar vienu LĪGUMA 1. 

pielikuma 2.9. punktā minēto interfeisu;  

2.15.  LACP (802.3ad) protokola atbalsts; 

2.16. AP ir baltā krāsā; 

2.17. AP ir komplektēti ar ražotāja sertificētiem sienām un griestiem domātiem stiprinājumiem.  

3. [..] nodrošina vismaz šādas funkcijas: 

3.1. visi AP tiek pārvaldīti kā viens kopīgs vienums arī gadījumā, kad AP atrodas dažādos L2 

un L3 segmentos; 

3.2. vadības informācijas apmaiņa starp bezvadu datortīkla sistēmas komponentēm ir šifrēta; 

3.3. bezvadu datortīkla sistēmai ir vienots vadības rīks, ar kuru pārvalda visu bezvadu datortīkla 

sistēmas konfigurāciju; 

3.4. bezvadu datortīkla sistēma turpina apkalpot esošus klientus pat gadījumā, kad tās vadības 

modulis nav pieejams; 

3.5. atbalsta vismaz 16 vienlaicīgi aktīvus SSID; 

3.6. katru SSID ir iespējams iespējot/atspējot bez bezvadu datortīkla sistēmas vai iesaistītā AP 

pārlādes; 

3.7. katrs atsevišķs SSID var tikt lietots visos AP, vai tikai to daļā, ņemot vērā LĪGUMA 

1. pielikuma 2.8. punktā minēto ierobežojumu; 

3.8. iespēja brīvi mainīt bezvadu kanālu, lai efektīvāk izmantot frekvenču diapazonu; 

3.9. iespēja brīvi mainīt bezvadu raidītāja jaudu, lai mazinātu interferenci; 

3.10. bezvadu datortīkla sistēma nepārtraukti seko līdzi interferences rādītājiem un kanālu 

aizņemtībai un nepieciešamības gadījumā automātiski pielāgo AP parametrus; 
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3.11. Dot1x (802.1x) autentifikācijas atbalsts; 

3.12. viens un tas pats SSID var tikt piesaistīts atšķirīgiem VLAN dažādos bezvadu datortīkla 

sistēmas AP, piemēram, kad dažādās ēkās ir jānodrošina vienāds SSID lietotājiem, kaut arī 

komutatoru VLAN, pie kura AP ir pieslēgts, ir atšķirīgs; 

3.13. iespēja autentificēt klientus gan ar lokālo lietotāju datubāzi, gan ar ārējām, piemēram, 

RADIUS; 

3.14. iespēja noteikt lietotāja pieejas tiesības, balstoties uz lietotāja RADIUS profilu; 

3.15. iespēja noteikt lietotāja pieejas tiesības viena SSID profila ietvaros; 

3.16. iespēja noteikt atšķirīgas lietotāju pieejas tiesības viena SSID ietvaros; 

3.17. iespēja noteikt administratīvas pieejas tiesības, balstoties uz RADIUS; 

3.18. Bridge režīma atbalsts, kad dati no bezvadu klientiem tiek pārsūtīti tieši pieslēgtā VLAN 

ietvarā; 

3.19. nodrošina DHCP servera funkcijas; 

3.20. SNMP atbalsts; 

3.21. atbalsta autentifikācijas portāla izveidi (captive portal), lai autentificētu viesu (guest) 

lietotājus; 

3.22. iespēja klientiem veikt ātro migrēšanu (fast roaming) starp AP, izmantojot PMK 

(Pairwise Master Key) Caching un pirms-autentifikāciju (pre-authentication); 

3.23. atbalsta Microsoft Skype for Business programmatūru, nodrošinot nepieciešamo QoS 

tādām aplikācijām, kā balss zvani, video zvani, ekrāna koplietošana u.tml.; 

3.24. aprīkots ar L4-L7 ugunsmūri (application level firewall);  

3.25. sinhronizē laiku ar NTP serveriem; 

3.26. iespēja pierakstīt žurnālā  vēsturisko informāciju par: 

3.26.1. katra klienta pieslēgumiem/atvienojumiem; 

3.26.2. katra klienta migrāciju starp bezvadu datortīkla sistēmas AP; 

3.26.3. katra klienta savienojuma kvalitāti; 

3.26.4. administratīvām darbībām; 

3.26.5. izmaiņām AP stāvokļos, izmantojamās frekvencēs u.tml.; 

3.26.6. svešiem AP (rogue AP); 

3.26.7. uzbrukuma mēģinājumiem; 

3.27. iespēja nosūtīt pierakstus uz attālināto SYSLOG serveri; 

3.28. iespēja grafiski un reālā laikā attēlot LĪGUMA 1. pielikuma 3.3.266. punktā aprakstīto 

informāciju (heatmap); 

3.29. iespēja grafiski attēlot LĪGUMA 1. pielikuma 3.3.266. punktā aprakstīto informāciju 

retrospektīvi (historical heatmap); 

3.30. iespēja izmantot ēku stāvu plānus kā apakšslāni AP izvietojumam, kas palīdz orientēties 

bezvadu datortīkla sistēmas noslodzē un klientu sadalījumā starp AP; 

3.31. atbalsta viesu administratora lomu, kura ļauj pārvaldīt tikai pieeju viesu SSID, tai skaitā 

veidot/dzēst jaunus lietotājus; 

3.32. atbalsta auditora lomu, kura ļauj tikai novērtēt bezvadu datortīkla sistēmas konfigurāciju 

un apskatīt pierakstu žurnālus, bet neļauj veikt izmaiņas; 

3.33. tīmekļa vadības interfeiss ar SSL atbalstu; 

3.34. atbalsta 5 (piecus) vienlaicīgus pieslēgumus vadības interfeisam. 

4. PRECES fiziskās komponentes ir marķētas ar IZPILDĪTĀJA nosaukuma zīmi un kvalitātes 

uzturēšanas termiņu. 

5. PRECE ir jauna, iepriekš nelietota un satur tikai tā ražotāja oriģinālās komponentes. 

PRECES sastāvdaļas nav noņemtas no ražošanas,  to uzturēšanas pārtraukšana (End of Life) 

netiks izsludināta turpmāko 5 (piecu) gadu laikā.  
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LĪGUMA Nr. LB–07/2016/336 

2. PIELIKUMS 

PRECES UN PAKALPOJUMA CENA 

  

Nr. 

p.k. 
Pozīcijas nosaukums 

Vienības 

cena (euro 

bez PVN) 

Skaits 
Kopā (euro 

bez PVN) 

1. Bezvadu datortīkla sistēmas [..] pieejas punkts 

[..] [..] 30 [..] 

2. 30 (trīsdesmit) bezvadu datortīkla sistēmas 

pieejas punktu kvalitātes uzturēšana pusgadā [..] 10 [..] 

Kopā (euro bez PVN): 22,710.90 

PVN (euro): 4,769.29 

LĪGUMA summa (euro ar PVN): 27,480.19 

 


