Tehniskā specifikācija
Informācija par pasūtītāju:
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Kontaktpersona
Kontakttālrunis

Biedrība „Gaujas Partnerība”
40008143121
Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Gaujas iela 33A, 2. stāvs, 240.kabinets, Ādaži, Ādažu
nov., LV-2164
Inga Pērkone
29469264

Informācija par iepirkuma priekšmetu
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Mājas lapas www.gaujaspartneriba.lv hostinga
pakalpojums
Iepirkuma ID Nr.: GP/2015/I/4
Vispārīgas prasības pretendentam:
Pieredze mājas lapu hostinga nodrošināšanā vismaz 3 gadi
Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums
Serveris uz kura tiek nodrošināts pakalpojums ir uzņēmuma īpašumā.
Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:
N.p.k. Prasības
1.
Domēnu skaits
≥1
2.
Vietas lielums uz diska ≥5GB
3.
Apakšdomēnu skaits
neierobežots
4.
Datu plūsma
neietobežota
5.
Mājaslapas publiskās
Internet Explorer, Firefox, Chrome
daļas pilnīgi korektas
un Opera
darbības nodrošināšana
šādu Internet pārlūku
visās versijās
5.
Tehniskais atbalsts
Diennakts, katru dienu
6.
Administratora
Diennakts, katru dienu
piekļuve mājas lapas
satura rediģēšanai
7.
Web statistika
Ir
8.
E-pasta adreses
≥15
9.
Antivīrusa aizsardzība Ir
10.
Ikdienas datu rezerves
Ir
kopēšana
11.
Hostinga pakalpojuma 3 gadi
termiņš
12
Nodrošināt mājas lapas Bezmaksas pakalpojums
uzstādīšanu /
pārvietošanu uz servera
1

Piedāvājums

13.

Hostinga pakalpojuma
saistību pārtraukšana

14.

Hostinga pakalpojuma
apmaksa

Pēc trijiem gadiem no līguma
slēgšanas brīža, vai arī pirms līguma
termiņa beigām 1 mēnesi iepriekš
brīdinot par vēlmi pārtraukt līgumu.
1 reizi 6 mēnešos, no brīža kad
mājas lapa ir novietota uz
pakalpojuma sniedzēja servera un
mājaslapa darbojas un ir pieejama
gan administrēšanai, gan ārējiem
lietotājiem apskatei tīmekļa vietnē
www.gaujasgartneriba.lv

Paredzamā līguma izpildes vieta – Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 33A
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 3 gadi kopš līguma noslēgšana brīža
Paredzamais līguma izpildes uzsākšanas datums – 01.07.2015.
Piedāvājuma derīguma termiņš – 4 nedēļas
Cenas veidošanas rādītāji – pakalpojuma cena/6 mēnešiem un pakalpojuma cena/3 gadiem,
EUR (ar PVN)
Prasības piedāvājuma noformējumam:
1) piedāvājumu sagatavot uz pretendenta veidlapas,
2) piedāvājumam izmantot pasūtītāja sagatavoto piedāvājuma formu,
3) piedāvājumu jāparaksta paraksttiesīgai personai,
4) piedāvājumā jānorāda datums.
Iesniedzamie dokumenti:
1) Dokumenta kopija, kas apliecija uzņēmuma reģisrāciju.
2) Piedāvājums izmantot pasūtītāja sagatavoto piedāvājuma formu.
Piedāvājums jāiesniedz (vai jāatsūta pa pastu) biedrības „Gaujas Partnerība” biroja
adresē Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab. līdz 19.06.2015. plkst. 13:00
Ar citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Papildus informācija par iepirkuma priekšmetu: Iepirkums tiek veikts biedrības „Gaujas
Partnerība” projekta „Vietējā attīstības stratēģija Lauku attīstības programmas pasākumam”
(Id. Nr. 09-00-L41000-000001) ietvaros.
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