
 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Iepirkumu komisijas 

2023. gada 10. marta sapulcē 
Protokols Nr. 3 

 
 

CENU APTAUJAS NOLIKUMS 
 

cenu aptaujai  
“Disku masīvs” 

 
Cenu aptaujas identifikācijas Nr. BAT/2022/03 

 
Darba uzdevums – SIA “Biznesa augstskola Turība” līguma par Eiropas Sociālā fonda projekta (numurs 
8.2.3.0/22/A/005) “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskās 
specializācijas jomās” ietvaros. Izmaksu pozīcija “Disku masīva iegāde”. 

 
Npk Pasūtītājs SIA “Biznesa augstskola Turība”, reģ. Nr. 40003135880,  

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058  
1. Cenu aptaujas 

priekšmets 
Disku masīva (komplekta) iegāde Biznesa augstskolai Turība, Graudu 
ielā 68, Rīgā 

2. Cenu aptaujas 
priekšmeta īss apraksts 

Virtuālais serveris un tīkla disku masīvs (NAS) 

3. Cenu aptaujas 
identifikācijas Nr. 

BAT/2022/03 

4. Piedāvājuma cena Piedāvājuma cenai jābūt izteiktai EUR, atsevišķi norādot piedāvājuma 
cenu ar un bez PVN un PVN % apmēru un summu. 
Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvājumā norādīto 
cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

5. Piedāvājuma daļas Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu (katru atsevišķi) 
vai vairākām. 

6. Izpildes termiņš Pretendents savā piedāvājumā norāda izpildes termiņu. 
Cenu aptaujas priekšmeta piegāde jāveic ne vēlāk kā līdz  
2023. gada 28. aprīlim.  

7. Izmaksas,  
kas jāiekļauj cenā  

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem 
par pakalpojumu un/vai iekārtām, kas nepieciešami līguma izpildei 
pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
Nosakot pakalpojuma un/vai iekārtu cenas, Pretendentiem jāņem 
vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. 

8. Samaksas kārtība Samaksa par pakalpojumu tiek veikta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
preču/pakalpojuma piegādes vai pēc citiem iepriekš abpusēji 
saskaņotiem noteikumiem. 

9. Pilnvarotā persona no 
pasūtītāja puses  

Daiga Rugāja, projekta vadītāja, t. 29157200 

10. Piedāvājuma izvēles 
kritēriji (zemākā cena 
vai saimnieciski 
visizdevīgākais 
piedāvājums) 

Zemākā cena 



 
11. Pretendents 1) Pretendents var būt tikai juridiska persona 

2) Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu tirgus aptaujas ietvaros, 
apliecina, ka ir iepazinies ar cenu aptaujā un tehniskajā specifikācijā 
noteiktajām prasībām un apņemas tās izpildīt. 

12. Pretendentu 
izslēgšanas 
noteikumi  

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā šādos 
gadījumos: 
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – 
SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā; 
2. SPSIL 48.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā; 
3. SPSIL 48.panta pirmās daļas 8.punktā minētajā gadījumā. 

13. Lai pretendents 
piedalītos cenu 
aptaujā, jāiesniedz šādi 
dokumenti 

Aizpildīts pretendenta pieteikums ar finanšu piedāvājumu 
(2. pielikums) vai brīvā formātā veidots pieteikums 
 

14. Piedāvājuma 
iesniegšana (veids, 
vieta, termiņš, valoda, 
noformējuma un 
iesniegšanas prasības)  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš –  
2023. gada 31. marts, plkst. 17.00.  
Piedāvājuma iesniegšana –  
nosūtīts pa e-pastu daiga.rugaja@turiba.lv. 
Sūtījumam jābūt nosūtītam uz norādīto e-pastu līdz 
augstākminētajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā 
termiņa, netiks pieņemti.  
Piedāvājumu sagatavo valsts valodā (latviešu) vai angļu valodā ar 
sūtījuma komentāru: Cenu aptaujai “Disku masīvs”. 

15. Pretendenta tiesības 
un atbildība cenu 
aptaujas laikā 

1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu. 
2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši cenu aptaujas noteikumu 
prasībām. 
3. Sniegt patiesu informāciju. 
4. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu 
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 
salīdzināšanai un vērtēšanai. 
5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu. 
6. Iesniegt piedāvājumu vienai vai vairākām daļām. 

16. Pasūtītāja tiesības un 
pienākumi cenu 
aptaujas izvērtēšanas 
laikā 

1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu 
piedāvājumu. 
2. Vērtēšanā pieaicināt ekspertu, ja tas nepieciešams. 
3. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu minētajām 
prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst, lemt par 
piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 
4. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un 
taisnīgu attieksmi pret tiem. 
5. Pēc piegādātāju pieprasījuma sniegt informāciju normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 
6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. Izvēlēties piedāvājumu 
vai pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu utt. 

17. Cita informācija 1. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
2. Piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā līguma izpildes termiņa 
laikā. 



 
3. Cenu aptauja var tikt pārtraukta, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
4. Pretendents var iepazīties ar cenu aptaujas noteikumiem un tos 
saņemt elektroniskā veidā pēc pieprasījuma, norādot savu e-pasta 
adresi. 
5. Jautājumu(-s) par noteikumiem pretendents nosūta ne vēlāk kā 5 
(piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigām uz e-pastu 
daiga.rugaja@turiba.lv. 
6. Atbildes uz laikā uzdotiem jautājumiem tiks sniegtas visiem 
pretendentiem, neidentificējot jautājuma uzdevēju, publicējot atbildi 
uz jautājumu Pasūtītāja mājas lapā www.turiba.lv. Pasūtītājs var 
iesniegt atbildes arī vēlāk par 5 (piecām) dienām pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām iesūtītiem skaidrojumu pieprasījumiem, 
ja pretendenta uzdotais jautājums nebūs sarežģīts un atbilde būs ātri 
sagatavojama. 
7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ar pretendentu piedalīšanos 
nav paredzēta. 

18. Pielikumā 1. Tehniskā specifikācija (1. pielikums). 
2. Pretendenta pieteikuma forma ar finanšu piedāvājumu (2. 
pielikums). 

 
 

http://www.turiba.lv/


 
1. pielikums 

Cenu aptaujai “Disku masīvs”,  
Graudu ielā 68, Rīgā 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
1. daļa – Virtuālais disku masīvs 

Npk Pozīcija Parametrs 

1. Virtuālais disku masīvs 
Vismaz 8v CPU kodoli, 30 GB RAM, 800 GB SSD 
VPN pieslēgums 
Datu glabāšana ES 

 
2. daļa – Tīkla disku masīvs (NAS) 

Npk Pozīcija Parametrs 

1. Tīkla disku masīvs (NAS) 

Vismaz 12 diska vietas 
RAM ne mazāk kā 8 GB UDIMM DDR4, ar iespēju paplašināt 
vismaz līdz 16 GB 
CPU vismaz 4 kodoli, 2 GHz 
Dublēti un rezervēti PSU 
SSD cache acceleration atbalsts 
Tīkla porti: vismaz 2 × 2,5 GbE porti (savietojami ar 1 GbE), 
iespēja paplašināt ar 2 × 10 GbE ar papildus tīkla karti 
RAID Hot Spare 
RAID atbalsts vismaz: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50 
Rack-montable, montāžas sliedes komplektā  
 
Nokomplektēts ar cietajiem diskiem: 
2 gab. vismaz 3,8 TB SSD  
10 gab. vismaz 8 TB HDD 
 

  



 
2. pielikums 

Cenu aptaujai “Disku masīvs”, Graudu ielā 68, Rīgā 
 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMA 
 

SIA “Biznesa augstskola Turība” 
uzaicinājums piedalīties 

 

CENU APTAUJĀ  
“Disku masīvs” 

Cenu aptaujas identifikācijas Nr. BAT/2022/03 
 

Cenu aptauja notiek līguma par Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.2.3.0/22/A/005 “Digitalizācijas iniciatīvas 
studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros, izmaksu pozīcija “Disku 
masīva iegāde”. Iepircējs – līguma partneris SIA “Biznesa augstskola Turība”.   

 

PRETENDENTS 

Uzņēmuma nosaukums  

Uzņēmuma reģistrācijas Nr.  

Uzņēmuma juridiskā adrese  

Uzņēmuma bankas rekvizīti  

Kontaktpersonas vārds, uzvārds   

Kontaktpersonas amats  

Kontaktpersonas tālruņa numurs  

Kontaktpersonas e-pasta adrese  

Pretendenta paraksta tiesīgās 
personas vārds, uzvārds, amats 

 

Uz kāda pamata darbojas paraksta 
tiesīgā persona (statītu, pilnvaras)  

 

  

PIETEIKUMS 

Ar šo piedāvājumu piesakos cenu aptaujas ietvaros uz:  

1. daļa  
Virtuālais disku masīvs 

Piesakos / nepiesakos 
(dzēst nevajadzīgo) 

Apliecinu, ka mans piedāvājums 
atbilst tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām 
(dzēst, ja nepiesakās) 

2. daļa  
Tīkla disku masīvs (NAS) 

Piesakos / nepiesakos 
(dzēst nevajadzīgo) 

Apliecinu, ka mans piedāvājums 
atbilst tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām 
(dzēst, ja nepiesakās) 



 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Mēs, (nosaukums), piedāvājam produktu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām 
un apjomiem: 

 

Disku masīvs 

 

 

Iepirkuma priekšmets 
Cena par visu 

piedāvāto apjomu, EUR 

   

  

KOPĀ  

PVN ___ %  

KOPĀ ar PVN  


