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Saistošā informācija
Pasūtītājs Nolikuma 12.1. punktā norāda, ka pretendentam finanšu
Jautājums
piedāvājums jānoformē saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu, kas paredz
detalizētu izmaksu sadalījumu attiecībā pret Tehniskajā specifikācijā
norādītiem darbu apraksta punktiem, tas nozīmē, ka Pasūtītājs iepirkumā
paredz tikai jaunas sistēmas izstrādi, kad ir iespējams strukturēti aprakstīt
katras pozīcijas izstrādei un ieviešanai veltīto laiku. Šāda finanšu
piedāvājuma forma nav piemērota pretendentam, kas plāno veikt
Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstoša un jau gatava (citās Eiropas
valstīs funkcionējoša) produkta (sistēmas) piegādi, ieviešanu un atsevišķu
funkcionālo bloku pielāgošanu specifiskajām Pasūtītāja prasībām.
Lūdzam Jūs veikt grozījumus un iekļaut iepirkuma dokumentācijas
sastāvā Finanšu piedāvājuma formu, kas ir pielāgota gatavā risinājuma
piegādei, ņemot vērā, ka šāda risinājuma piegādes gadījumā nav
iespējams sastādīt finanšu piedāvājumu, norādot tikai cilvēkdienu skaitu
un vienas cilvēkdienas izmaksas.
Izstrādājot finanšu piedāvājuma formu pasūtītājs apzinājās, ka potenciālie
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pretendenti var iesniegt piedāvājumus gan esošā risinājuma pielāgošanai,
gan jauna risinājuma izstrādei, gan citā Šengenas dalībvalstī izmantotā
risinājuma piegādei un pielāgošanai. Norādām, ka ņemot vērā lielu citās
Šengenas dalībvalstīs izmantojamo risinājumu skaitu un dažādību,
komisija nevarēja precīzi definēt cik plašus pielāgošanas darbus
pretendentam būs jāveic, lai nodrošinātu citā Šengenas dalībvalstī
izmantotā risinājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Arī
pretendenta jautājumā ir norāde, ka tam būs jāveic atsevišķu funkcionālo
bloku pielāgošana specifiskajām prasībām. Pie tam, atsevišķi darbi,
piemēram, datubāzu apvienošana un esošo ierakstu migrācija (T.S 5.1. un
5.2. punkts), visiem pretendentiem būs jāveic neatkarīgi no izvēlētā
risinājuma.
Ņemot vērā minēto, kā arī apstākļus, ka pasūtītājs Finanšu piedāvājumā
ir definējis maksimālo vienas cilvēkdienas izmaksas likmi, pamatojoties
uz kuru izpildītājs veiks tehniskajā specifikācijā nedefinēto izmaiņu
pieprasījumu uzdevumu izmaksu aprēķinu, iepirkuma komisija uzskata,
ka esošā Finanšu piedāvājuma forma ir piemērojama arī gadījumiem, kad
pretendents ir ieplānojis piedāvāt citā Šengenas dalībvalstī izmantotā
risinājuma piegādi un pielāgošanu.
Grozījumi finanšu piedāvājuma formā netiks veikti.
Tips
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Iepirkuma Tehniskās specifikācijas 9.3.punktā norādīts - Izpildītājam
sadarbībā ar Pasūtītāju jānodrošina sistēmas akcepttestēšanas vides
sagatavošana, sistēmu uzstādīšana un konfigurēšanā, kā arī
nepieciešamais atbalsts Pasūtītājam, lai Pasūtītājs varētu veiksmīgi veikt
akcepttestēšanu. Izpildītājam sistēmas akcepttestēšanas vide ir jāsagatavo
veicot sistēmas piegādātās versijas uzstādīšanu un konfigurēšanu.
Lūdzam Jūs skaidri definēt, vai Pasūtītājs nodrošinās nepieciešamo
tehnisko resursu pieejamību un Pretendents pareizi saprot, ka serveru
aparatūra, kas nepieciešama sistēmas darbināšanai, ir Pasūtītāja rīcībā un
tā nav jāiekļauj pretendenta piedāvājumā.
Vienlaicīgi lūdzam precīzi aprakstīt Pasūtītāja rīcībā esošos tehniskos
resursus, kuri būs pieejami iepirkuma līguma priekšmeta izpildei.
Apstiprinām, ka pasūtītājs nodrošinās līguma izpildītajam nepieciešamo
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tehnisko resursu pieejamību, t.i. serveru aparatūra, kas nepieciešama
sistēmas darbināšanai, pretendentam piedāvājuma nav jāiekļauj.
Pasūtītājs risinājuma darbināšanai nodrošinās virtuālo infrastruktūru
(VMware) ar sekojošiem tehniskajiem raksturlielumiem – 2 vCPU, 12Gb
RAM, līdz 1Tb HDD.
Saskaņā ar Nolikuma 5.3.2.apakšpunktu - Balstoties uz testa migrācijas
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rezultātiem Izpildītājam ir jāizstrādā migrācijas laika plāns produkcijas
vides migrācijai, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Maksimālais migrācijas
procesa ilgums nedrīkst pārsniegt 48 stundas ar nosacījumu, ka migrācijas
process tiks nodrošināts brīvdienās.
Lūdzam Jūs precizēt Tehniskās specifikācijas 5.2.punktu Ierakstu
migrācija, norādot katras pozīcijas detalizētu apjoma aprakstu – ierakstu
skaitu. Norādām, ka šāda informācija ir būtiska piedāvājuma
dokumentācijas sagatavošanai, jo šobrīd paredzamo darbu apjoms, kas ir
jāpaveic skaidri nodefinētā termiņā, t.i. 48 stundās, nav skaidri definēts.
Tehniskās specifikācijas 5.2.punktā uzskaitīto pozīciju migrācijas
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ierakstu apjoms ir sekojošs:
5.2.1. Iesūtņu mapju apvienošana – SIRENE iesūtne ~ 110 000
lietas (170Gb), SSP iesūtne ~60 000 lietas (320Gb);
5.2.3. Arhivētās lietas – ~50 000 ieraksti;
5.2.4. Auditēšanas ieraksti – 10 datubāzes objekti;
5.2.5. Veidlapas – ~ 5 gab.;
5.2.6. Atskaites – ~15 gab.;
5.2.7. Datubāzu savienojumu pārnešana – līdz 10 savienojumi;
5.2.8. Informācija par darbiniekiem – SIRENE lietotāji ~ 30 gab.,
SSP lietotāji ~ 45 gab.
Iepazīstoties ar Tehniskās specifikācijas materiāliem, pretendents nav
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ieguvis piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju pietiekamā
apjomā, piemēram, tehniskajā specifikācijā nav iekļauts NPVS sistēmas
detalizēts apraksts.
Lūdzam Jūs sniegt skaidrojumu, vai pretendents pareizi saprot, ka
Nolikumā norādītā NPVS sistēma ir bāzēta uz web-servisiem?
Vienlaicīgi lūdzam Jūs iekļaut Tehniskajā specifikācijā NPVS sistēmas
interfeisa aprakstu, jo šāda informācija nepieciešama kvalitatīva
piedāvājuma sagatavošanai.
Apstiprinām, ka NPVS darbība ir balstīta uz tīmekļa pakalpju (web
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servisu) risinājumu ar standartizētu datu struktūru un metožu kopumu.
Papildus piedāvājam iepazīties ar NPVS tīmekļa pakalpju standartizēto
pamatmetožu uzskaitījumu:
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1. Autentifikācija, autorizācija, sesijas atjaunošana un klasifikatoru
vērtību izgūšana:
1.1. Lietotāja autorizācijai un autentifikācijai - autentificē un autorizē
lietotāju.
1.2. Sesijas aizvēršana - noslēdz sesiju.
1.3. Sesijas atjaunošana - atjauno sesiju.
1.4. Paroles maiņa - maina lietotāja paroli.
1.5. Klasifikatori - atgriež konkrētā klasifikatora vērtības pēc pieprasījuma.
1.6. Versija - nodrošina sistēmas versijas pārbaudi.
2. Trauksmes paziņojumu uzturēšanai paredzētās metodes:
2.1. Izveidot paziņojumu - ir domāta jauna trauksmes paziņojuma datu
nodošanai NPVS, ar nolūku ievietot šo, konkrētu, trauksmes
paziņojumu SIS datu bāzē.
2.2. Atjaunināt paziņojumu - ir domāta eksistējoša paziņojuma datu
nodošanai NPVS, ar nolūku atjaunot šo, konkrētu, trauksmes
paziņojumu SIS datu bāzē.
2.3. Dzēst paziņojumu - ir domāta SIS datu bāzē eksistējošā trauksmes
paziņojuma dzēšanai.
2.4. Mainīt paziņojuma beigu datumu - ir domāta SIS datu bāzē eksistējošā
trauksmes paziņojuma darbības termiņa pagarināšanai.
2.5. Uzstādīt jaunu paziņojuma statusu - ir paredzēta jauna statusa
iestatīšanai trauksmes paziņojumam (nacionālā paziņojuma
apstiprināšana vai noraidīšana)
2.6. Paplašināt paziņojumu - ir domāta SIS datu bāzē eksistējošā trauksmes
paziņojuma datu paplašināšanai.
2.7. Dzēst bināro failu - ir domāta SIS datu bāzē eksistējošā trauksmes
paziņojuma bināro datu un to apraksta dzēšanai.
3. Trauksmes paziņojumu saišu uzturēšanai paredzētās metodes:
3.1. Izveidot saiti - ir domāta jaunas saites izveidošanai.
3.2. Dzēst saiti - ir domāta trauksmes paziņojumu saites dzēšanai.
3.3. Pievienot paziņojumus saitei - ir domāta trauksmes paziņojuma
pievienošanai jau eksistējošai saitei.
3.4. Noņemt paziņojumus no saites - ir domāta trauksmes paziņojuma
noņemšanai saitei.
4. Trauksmes paziņojumu atzīmju uzturēšanai paredzētās metodes:
4.1. Izveidot karogu - ir domāta karoga pievienošanai trauksmes
paziņojumam.
4.2. Atjaunināt karogu - ir domāta karoga datu atjaunošanai.
4.3. Dzēst karogu - ir domāta karoga noņemšanai no trauksmes
paziņojuma.
5. Ziņojumu pārvaldība:
5.1. Pievienot dzēšanas pazīmi - ir domāta dzēšanas pazīmes pievienošanai
nesaderīgam trauksmes paziņojumam.
5.2. Noņemt dzēšanas pazīmi - ir domāta dzēšanas pazīmes noņemšanai
trauksmes paziņojumam.
5.3. Pieteikties notifikāciju saņemšanai - ļauj lietotājam parakstīties uz
ziņojumiem, kas saistīti ar trauksmes paziņojumiem un saitēm.
5.4. Ateikties no notifikāciju saņemšanas - ļauj atteikties no notifikāciju
saņemšanas.
5.5. Atjaunot notifikāciju saņemšanu - ļauj atjaunot parakstīšanos uz
ziņojumu saņemšanu.
6. Darbam ar nacionālo paziņojumu gaidīšanas rindu paredzētās
metodes:
6.1. Ievietot paziņojumu rindā - ir domāta trauksmes paziņojuma
ievietošanai nacionālo paziņojumu gaidīšanas rindā, gadījumā, ja šis
trauksmes paziņojums nevar tikt ievietots uzreiz SIS datu bāzē.

6.2. Dzēst paziņojumu no rindas - ir domāta trauksmes paziņojuma
dzēšanai no nacionālo paziņojumu gaidīšanas rindas.
6.3. Ielādēt paziņojumu no rindas - ir domāta trauksmes paziņojuma datu
izgūšanai no nacionālo paziņojumu gaidīšanas rindas.
7. Informācijas izgūšanai paredzētās metodes:
7.1. Ielādēt saiti - ir domāta saites satura izguvei pēc atsauces uz saiti.
Atsaucei uz saiti var izmantot NPVS sistēmas identifikatoru.
7.2. Ielādēt bināro failu - ir domāta bināro datu izgūšanai. Atsaucei uz
binārajiem datiem var izmantot NPVS sistēmas identifikatoru.
7.3. Ielādēt eiropas aresta orderi - ir domāta EAO izgūšanai no datu bāzes.
Atsaucei uz EAW datiem saiti var izmantot NPVS sistēmas
identifikatoru.
7.4. Pieprasijums uz visiem nesaderīgajiem paziņojumiem - ir domāta visu
konkrētajam trauksmes paziņojumam nesaderīgo (konfliktējošo)
trauksmes paziņojumu datu izguvei.
7.5. Izpildīt standarta meklēšanu - ir domāta standarta meklēšanas
pieprasījuma izpildei.
7.6. Izpildīt sarežģītu meklēšanu - ir domāta trauksmes paziņojuma
tekstuālo un bināro datu atgūšanai.
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Jautājums - SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas modernizācija.
Vēlējos uzdot jautājumu par pretendenta norādītā apakšuzņēmēja
atbilstību apliecinošo dokumentu nepieciešamību:
Vai apakšuzņēmējs, kas ir reģistrēts ārpus Latvijas teritorijas (citā Eiropas
Savienības valstī) drīkst iesniegt apakšuzņēmēja parakstītu apliecinājumu
par neatbilstību Nolikuma 9.2. 9.7.punktos minētajiem izslēgšanas
nosacījumiem, piedāvājuma iesniegšanas brīdi nepievienojot tam
attiecīgo Valsts institūciju izziņas?
Apakšuzņēmējs apņemas sagatavot un iesniegt neieciešamās izziņas pēc
Pasūtītāja pieprasījuma.
Atbilstoši nolikuma 10.5.2. punktam ārvalstīs reģistrētam pretendentam
vai apakšuzņēmējam nav obligāti jāiesniedz dokumentāli apliecinājumi
par to, ka uz to neattiecas nolikuma 9.punktā definētie izslēgšanas
noteikumi kopā ar piedāvājumu, bet šādi dokumenti tiks pieprasīti
gadījumā, ja iepirkuma komisijas pieņems lēmumu noslēgt vispārīgo
vienošanos ar ārvalstīs reģistrētam pretendentu vai pretendentu, kura
apakšuzņēmējs ir reģistrēts ārvalstīs.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Harčenko

