
 

Rīga 2016. gada ___. martā  

 

LĪGUMS 

Nr. LB–07/2016/88 

 

Par maršrutētāju piegādi 
Iepirkums LB/2016/10 

 

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, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" (tālāk 

tekstā – IZPILDĪTĀJS) SIA "Lattelecom Technology" Valsts un pašvaldību klientu daļas 

direktora Ivara Dzalbes personā, kas darbojas saskaņā ar 2016. gada 1. janvārī izdotu pilnvaru 

Nr. 28-7/23, 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 piegādāt PASŪTĪTĀJAM maršrutētājus 

(tālāk tekstā – PRECE) un veikt PRECES kvalitātes uzturēšanu (tālāk tekstā – 

PAKALPOJUMS) saskaņā ar iepirkuma LB/2016/10 noteikumiem, tehnisko specifikāciju 

(LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (LĪGUMA 2. pielikums). 

2. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

2.1. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

2.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms LĪGUMA izpildes PASŪTĪTĀJA 

telpās vai teritorijā rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

2.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA fiziskajai 

personai pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, rakstiski paziņojot par to 

IZPILDĪTĀJAM. 

2.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA fiziskajai personai pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS to aizstāj ar citu fizisko personu, paziņojot 

par to PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 2.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar 

aizstāt fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus 

izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un 

PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās 

vai teritorijā. 

2.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj LĪGUMA 2.1. vai 2.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar LĪGUMA 2.4. punktu IZPILDĪTĀJA fiziskā persona var pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības IZPILDĪTĀJA fizisko personu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā neielaist vai no tās izraidīt. 
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2.6. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

2.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA telpās 

vai teritorijā iesaistīto nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā pirms LĪGUMA izpildes uzsākšanas PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā un visā laikposmā, kad LĪGUMS PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā tiek pildīts. 

IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir 

[..]. 

3. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

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

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

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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 3.3. 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 3.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.6. 1 (viena) mēneša laikā pēc PRECES piegādes dienas PASŪTĪTĀJS nodod 

IZPILDĪTĀJAM 2 (divus) PASŪTĪTĀJA lietošanā bijušos Cisco 3925 maršrutētājus 

(C3900-SPE100/K9), iesniedzot PASŪTĪTĀJA parakstītu nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4. PAKALPOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMU nodrošina 5 (piecus) gadus no PRECES piegādes 

dienas. 

4.2. PAKALPOJUMA nodrošināšanas laikā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem novērš PRECES trūkumus un defektus (tālāk tekstā – defekts), par kuriem 

PASŪTĪTĀJS paziņojis IZPILDĪTĀJAM. 
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4.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES defektu, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

paziņojumu pa tālruni [..] vai e-pastu [..]. 

4.4. IZPILDĪTĀJS novērš PRECES defektu 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas, saņemot bojāto PRECI pie PASŪTĪTĀJA 

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

4.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.4. punktā noteikto termiņu vai neveic 

LĪGUMA 4.4. punktā noteiktos darbus kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS var izvēlēties citu 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.6. PAKALPOJUMĀ ietilpst PRECES defektu novēršana, tā programmatūras un vadības 

programmatūras kļūdu labojumu, uzlabojumu un jaunāko versiju piegāde vai pieejamība bez 

papildu samaksas. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. LĪGUMA summa ir 31,097.00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņdesmit septiņi euro), 

t.sk. atlīdzība par LĪGUMA izpildi 25,700.00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti 

euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 5,397.00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti 

deviņdesmit septiņi euro), kas sastāv no: 

5.1.1. maksas par PRECES piegādi [..] EUR ([..] euro), t.sk. atlīdzības par PRECES piegādi 

[..] EUR ([..] euro) un 21% pievienotās vērtības nodokļa [..] EUR ([..] euro); 

5.1.2. kopējās maksas par PAKALPOJUMA nodrošināšanu [..] EUR ([..] euro), t.sk. 

atlīdzības par PAKALPOJUMA nodrošināšanu [..] EUR ([..] euro) un 21% pievienotās 

vērtības nodokļa [..] EUR ([..] euro); 

5.1.3. summas, par kādu PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM atsavināmos maršrutētājus, 

izdarot ieskaitu, [..] EUR ([..] euro), t.sk. pamatsumma [..] EUR ([..] euro) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis [..] EUR ([..] euro). 

5.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 5.1.1. punktā minēto maksu par 

PRECES piegādi, samazinot izmaksājamo summu par LĪGUMA 5.1.3. punktā minēto 

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

apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas. 

5.3. Maksa par PAKALPOJUMA nodrošināšanu pusgadā ir [..] EUR ([..]euro), t.sk. atlīdzība 

par PAKALPOJUMA nodrošināšanu pusgadā [..] EUR ([..] euro) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis [..] EUR ([..] euro). 

5.4. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 5.3. punktā minēto summu par 

PAKALPOJUMA sniegšanu iepriekšējā pusgadā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā nākamā pusgada 10. dienā. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM šajā LĪGUMA punktā minēto rēķinu 

elektroniski, nosūtot to 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. 

5.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA akceptētu bankas izdotu 

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

4 (četrām) nedēļām pārsniedz LĪGUMA 4.1. 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 
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PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko galvojumu pa daļām, ievērojot nosacījumu, ka 

atsevišķas bankas ekspromisoriskā galvojuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt 

mazāks par 1 (vienu) gadu. 

5.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt bankas ekspromisorisko galvojumu vai tā 

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

tā saņemšanas. 

5.7. 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. 
 

5.8. PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM rēķinu par atsavināmajiem 

maršrutētājiem LĪGUMA 5.1.3. punktā minētās summas apmērā, nosūtot to uz e-pasta adresi [..]. 

Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz 

šajā LĪGUMA punktā norādīto IZPILDĪTĀJA e-pasta adresi. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par LĪGUMA 3.1., 4.4. vai 5.7. 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.  

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

LĪGUMĀ noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem IZPILDĪTĀJAM, vai arī 

IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

rēķina saņemšanas dienas. 

6.3. Par LĪGUMA 5.2. vai 5.4. 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. 

6.4. 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.  

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. 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).  

7.2. 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. 
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7.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU darbības laiku. 

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

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

dokumentu. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

noteiktos gadījumus.  

8.2. LĪGUMA 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

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

citādi. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.4. punktā noteikto termiņu vairāk par 10 (desmit) 

kalendārajām dienām; 

9.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) 

kalendārajām dienām; 

9.1.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.7. punktā noteikto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) 

kalendārajām dienām; 

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

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar  

LĪGUMA 9.1.1., 9.1.2. vai 9.1.3. 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. 

9.3. 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. 

9.4. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski 

par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, un saņemt IZPILDĪTĀJA iesniegtajā bankas 

ekspromisoriskajā LĪGUMA izpildes galvojumā minēto summu pilnā apjomā. 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. 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. 
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10.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. LĪGUMA 3.2. punktā noteikto dokumentu PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs parakstīt 

PASŪTĪTĀJA Informācijas sistēmu pārvaldes darbinieki [..]. 

11.2. LĪGUMA 3.3., 3.4. un 5.6. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA [..]. 

11.3. LĪGUMA 4.3. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt PASŪTĪTĀJA 

Informācijas sistēmu pārvaldes darbinieki [..]. 

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

LĪGUMA saistību izpildei. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.6. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

11.7. 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. 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

12.1. 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. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Lattelecom", Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011, Latvija, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003052786 un 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 40003052786. Norēķinu konts A/S Swedbank Nr. [..], BIC HABA LV22. 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

___________________      ______________________ 

/R. Jakovļevs/ /I. Dzalbe/ 

2016. gada ___. martā 2016. gada ___. martā 
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LĪGUMA Nr. LB-07/2016/88 

1. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Maršrutētājs [..] ir aprīkots ar [..] 1 Gbit/s Ethernet portiem, no kuriem 2 (divus) portus var 

brīvi konfigurēt optikas vai vara kabeļu pieslēgšanai bez ārēju pārveidotāju (media converter) 

izmantošanas un divi moduļi paredzēti 1000Base-T vara kabeļu slēgumiem.  

2. Maršrutētāja komplektācija un minimālās tehniskās prasības: 

2.1. Barošanas bloki: 

2.1.1. maršrutētājs komplektēts ar dublētiem barošanas blokiem; 

2.1.2. pārslēgšanās starp barošanas blokiem notiek automātiski un tā neietekmē maršrutētāja 

darbību; 

2.1.3. barošanas bloki ir iekšēji vai ievietojami standarta 19" statnē; 

2.2. Korpuss 

2.2.1. maršrutētājs ir ievietojams standarta 19" statnē un komplektēts ar nepieciešamajiem 

montāžas stiprinājumiem, lai to nostiprinātu statnē no priekšpuses; 

2.2.2. maršrutētājs aizņem 2 (divas) statnes vienības (2U); 

 

2.3. L2 funkcijas: 

2.3.1. 802.3ad Link Aggregation (tālāk tekstā – LA) protokols; 

2.3.2. 802.1q (tālāk tekstā – VLAN) protokols; 

2.3.3. QoS ar iespēju izmantot DiffServ (DSCP) marķējumus. 

 

2.4. L3 funkcijas: 

2.4.1. vienlaicīga darbība ar IPv4 un IPv6 protokoliem; 

2.4.2. Virtual Router (tālāk tekstā – VR);  

2.4.3. L3 interfeisi var tikt vienlaicīgi konfigurēti ar vairākām IPv4 un IPv6 adresēm; 

2.4.4. Virtual Router Redundancy Protocol (tālāk tekstā – VRRP) priekš IPv4(VRRP version 

2) un IPv6 (VRRP version 3) ar iespēju to darbināt katrā VR; 

2.4.5. iespēja piesaistīt vairākas VRRP instances katram L3 interfeisam; 

2.4.6. OSPF protokols ar iespēju to darbināt katrā VR; 

2.4.7. OSPFv3 protokols ar iespēju to darbināt katrā VR; 

2.4.8. OSPF Neighbor graceful restart; 

2.4.9. OSPFv3 Neighbor graceful restart; 

2.4.10. Multiprotocol BGP (tālāk tekstā – BGP-MP) ar iespēju to darbināt katrā VR; 

2.4.11. BGP Multipath; 

2.4.12. BGP Neighbor graceful restart; 

2.4.13. BGP atbalsts 4-byte ASN; 

2.4.14. NAT (Network Address Translation); 

2.4.15. stāvokļa NAT64; 

2.4.16. iespēja piesaistīt IPv4 un IPv6 filtrus (Access Control Lists; tālāk tekstā – ACL) 

portam; 

2.4.17. GRE (Generic routing encapsulation) protokols; 

2.4.18. IPSec atbalsts ar AES256-SHA-256 un 3DES-SHA-1 šifrēšanas protokoliem; 

 

2.5. Veiktspēja: 

2.5.1. maršrutētāja datu un vadības slāņi atdalīti viens no otra (data plane and control plane 

separation), kas ļauj katram slānim darboties neatkarīgi un viena plāna noslodze neietekmē 

cita slāņa veiktspēju; 

2.5.2. datu slāņa veiktspēja: 
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2.5.2.1. datu maršrutēšana notiek netraucēti (jau zināmiem maršrutiem) arī gadījumā, kad 

maršrutētājs pārrēķina maršrutu tabulas (piemēram, gadījumā, kad BGP kaimiņi pārdibina 

savienojumu); 

2.5.2.2. maršrutētājs nodrošina 2.5 Gbit/s IPv4 un IPv6 protokolu maršrutēšanu; 

2.5.2.3. maršrutētājs nodrošina 1.8 Gbit/s IPSec VPN protokolu maršrutēšanu; 

2.5.2.4.  maršrutētājs nodrošina 5 Mpps datu pārsūtīšanas ātrumu; 

2.5.2.5. maršrutēšanas tabula (forwarding table) satur 1M (vienu miljonu) IPv4 ierakstu 

skaitu vai 1M (vienu miljonu) IPv6 ierakstu skaitu; 

2.5.2.6. maršrutētāja operatīvās atmiņas izmērs ir 8 GB; 

2.5.3. vadības slāņa veiktspēja: 

2.5.3.1. maršrutu tabulas (routing table) izmērs – 5M (pieci miljoni) prefiksi; 

2.5.3.2. maršrutētājs ir spējīgs saņemt visu pasaules BGP-MP prefiksu tabulu IPv4 un IPv6 

protokoliem no 8 (astoņiem) BGP kaimiņiem vienlaicīgi, pie nosacījuma, ka BGP-MP process 

tiek darbināts iekš VR; 

2.5.3.3. VR skaits – 8000 VRF instances (Layer (layer 3 VPN); 

2.5.3.4. L3 VLAN interfeisu skaits – 128; 

2.5.3.5. operatīvas atmiņas (RAM) izmērs ir 8 GB ar iespēju to palielināt vismaz līdz 16 GB; 

2.5.3.6. iebūvētā datu nesēja izmērs ir pietiekams lai uzturētu vismaz divas OS versijas pie 

nosacījuma, ka žurnālu pierakstiem ir pieejami vismaz 2 GB vietas; 

2.5.3.7. iespēja definēt vismaz 4,000 (četrus tūkstošus) IPv4 un IPv6 ACL; 

2.5.3.8. iespēja izveidot 8,000 (astoņi tūkstoši) IPSec (ESP) VPN tuneļus starp VPN iekārtam 

(branch-to-branch); 

 

2.6. Vadība un drošība: 

2.6.1. lokālais konsoles pieslēgums; 

2.6.2. vadība, izmantojot interneta pārlūkprogrammu ar SSL atbalstu; 

2.6.3. vadība, izmantojot komandrindu ar SSH v2 atbalstu; 

2.6.4. vadība ir iespējama, izmantojot IPv4 un IPv6 protokolus; 

2.6.5. iespēja definēt ACL vadības interfeisiem; 

2.6.6. lietotāju autentifikācija, izmantojot RADIUS ar iespēju definēt vismaz divu līmeņu 

(read-only un read-write) pieejas tiesības; 

2.6.7. SNMP v2c un v3; 

2.6.8. iespēja novērot barošanas bloku stāvokli; 

2.6.9. iespēja novērot ventilatoru stāvokli; 

2.6.10. konfigurācijas eksportēšana teksta formātā; 

2.6.11. sistēmas notikumu sūtīšana uz ārēju syslog serveri; 

2.6.12. iespēja sūtīt informāciju par konfigurācijas saglabāšanas notikumiem syslog un snmp 

trap ziņojumos; 

2.6.13. iespēja automātiski veidot konfigurācijas rezerves kopiju uz attālināto ftp vai sftp 

serveri; 

2.6.14. NTP klients; 

2.6.15. iespēja ielādēt vismaz divas maršrutētāja programmatūras (firmware) versijas: 

3. Maršrutētājs ir jauns un iepriekš nelietots, marķēts ar IZPILDĪTĀJA nosaukuma zīmi un 

uzturēšanas termiņu. Maršrutētājs komplektēts tikai ar tā ražotāja oriģinālajām komponentēm, 

nav noņemts no ražošanas vai nav izsludināta tā uzturēšanas pārtraukšana (End of Life) 

turpmāko 5 (piecu) gadu laikā. 
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LĪGUMA Nr. LB-07/2016/88 

2. pielikums 

PRECES UN PAKALPOJUMACENA 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums 

Vienas 

vienības cena 

(euro bez 

PVN) 

Skaits 
Cena 

(euro bez PVN) 

1. Maršrutētājs [..] [..] 2 [..] 

2. 
Abu maršrutētāju kvalitātes 

uzturēšanas pakalpojums pusgadā 
[..] 10 [..] 

3. 

Ieskaits par PASŪTĪTĀJA 

lietošanā bijušo Cisco 3925 

(C3900-SPE100/K90) 

maršrutētāju 

[..] 2 [..] 

Kopā (euro bez PVN): 25,700.00 

PVN (euro): 5,397.00 

LĪGUMA summa (euro ar PVN): 31,097.00 

 

 


