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Saistošā informācija
Nolikuma 1.pielikumā “tehniskā specifikācijā” 3.5.punktā “Izmantotās
Jautājums
tehnoloģijas” ir sniegta vispārīga informācija par izmantotām
tehnoloģijām un programmatūras produktiem (serveriem un
darbstacijām) kas tiek pielietoti SIRENE IS sistēmas darbināšanai, tomēr
šādā informācija ir nepietiekošā kvalitatīva un pilnīga piedāvājuma
izstrādei, tādēļ, lūdzam Jūs sniegt sekojošo informāciju:
a. Programmatūras produktu (darbstacijām) izmantotās versijas;
b. Lūdzu norādīt Pasūtītāja īpašumā esošo programmatūras produktu
(serveru un darbstaciju) licenču daudzumu, kā arī to veidu (procesoru
vai lietotāju);
c. Vai Pretendentam ir tiesības izmantot Pasūtītāja programmatūras
produktus (serveru un darbstaciju);
d. Lūdzu norādiet kurā ailē Nolikuma 2.pielikumā “finanšu piedāvājums”
ir jāiekļauj nepieciešamo licenču piedāvājums (veids, daudzums un
cena), kuras būs nepieciešamas, lai pilnvērtīgi izmantot izstrādāto
SIRENE IS.
Norādām, ka iepirkuma mērķis ir nodrošināt SIRENE datu-plūsmas
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informācijas sistēmas modernizāciju, t.i., modernizējamai sistēmai ir
jāiekļaujas esošajā pasūtītāja tehniskajā infrastruktūrā (arī gadījumos, ja
pretendents plāno izstrādāt tehniskajai specifikācijai atbilstošu SIRENE
datu-plūsmas informācijas sistēmu no jauna vai pielāgot pasūtītāja
vajadzībām esošu citā Šengenas dalībvalstī izmantotu risinājumu). Līdz
ar to, pasūtītājs iepirkuma ietvaros neplāno iegādāties jaunas licences,
servertehniku vai citu tehnisko infrastruktūru un, tādēļ finanšu
piedāvājuma formā šīs pozīcijas netika izdalītas.
Informējam, ka pasūtītājs nodrošinās visu nepieciešamo tehnisko
infrastruktūru risinājuma darbināšanai, bet līguma izpildītājam ir
jānodrošina sava risinājuma atbilstība Tehniskās specifikācijas 3.5.punktā
definētajām tehnoloģijām. Līdz ar to, grozījumi finanšu piedāvājuma
formā vai citā iepirkuma dokumentācijā nav nepieciešami.
Attiecībā uz lietotāju darbstacijas programmatūras versijām norādām, ka
tajās tiek izmantota Microsoft Windows operētājsistēma (sākot ar versiju
8) un Microsoft Office lietojumprogrammu komplekts (sākot ar versiju
2007).
Tips

Nolikuma 1.pielikuma “tehniskā specifikācijā” 8.4.punktā “prasības
pieejamībai un veiktspējai” ir sniegta informācijas par sistēmas veiktspēju
un pieejamību, tomēr, lai nodrošinātu nepieciešamo atbilstību
nepieciešama sekojoša informācija:
a. Lūdzam norādīt kurā Nolikuma 1.pielikumā “tehniskā specifikācija”
punktā ir norādīta Pasūtītāja esošā tehniskā infrastruktūra (piem.
Vismaz CPU veidu un skaitu, operatīvo atmiņas apjomu, disku IO u.c.)
uz kuras tiks izvietota un darbināta šī iepirkuma līguma ietvaros
izstrādāta SIRENE IS;
b. Ja iepriekš minētā informācijas nav sniegta ar nolūku, ka Pretendents
savā piedāvājumā iekļauj arī tehniskās infrastruktūras piedāvājumu,
lūdzam sniegt nepieciešamās tehniskās infrastruktūras parametrus
(piem. Vismaz CPU veidu un skaitu, operatīvo atmiņas apjomu, disku
IO u.c.);
c. Lūdzu norādiet kurā ailē Nolikuma 2.pielikumā “finanšu piedāvājums”
ir jāiekļauj nepieciešamo tehniskās infrastruktūras piedāvājumu
(veids, daudzums un cena), kuras būs nepieciešamas, lai pilnvērtīgi
izmantot izstrādāto SIRENE IS.
Norādām, ka iepirkuma mērķis ir nodrošināt SIRENE datu-plūsmas
informācijas sistēmas modernizāciju, t.i., modernizējamai sistēmai ir
jāiekļaujas esošajā pasūtītāja tehniskajā infrastruktūrā (arī gadījumos, ja
pretendents plāno izstrādāt tehniskajai specifikācijai atbilstošu SIRENE
datu-plūsmas informācijas sistēmu no jauna vai pielāgot pasūtītāja
vajadzībām esošu citā Šengenas dalībvalstī izmantotu risinājumu). Līdz
ar to, pasūtītājs iepirkuma ietvaros neplāno iegādāties jaunas licences,
servertehniku vai citu tehnisko infrastruktūru un tādēļ finanšu
piedāvājuma formā šīs pozīcijas netika izdalītas.
Informējam, ka pasūtītājs nodrošinās visu nepieciešamo tehnisko
infrastruktūru risinājuma darbināšanai, bet līguma izpildītājam ir
jānodrošina sava risinājuma atbilstība Tehniskās specifikācijas 3.5.punktā
definētajām tehnoloģijām. Līdz ar to, grozījumi finanšu piedāvājuma
formā vai citā iepirkuma dokumentācijā nav nepieciešami.
Attiecībā uz tehniskās infrastruktūras raksturlielumiem norādām, ka
pasūtītājs risinājuma darbināšanai nodrošinās virtuālo infrastruktūru
(VMware) ar sekojošiem tehniskajiem raksturlielumiem – 2 vCPU, 12Gb
RAM, līdz 1Tb HDD.
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Jautājums Lūgums norādīt vai Pasūtītājs līguma izpildes laikā nodrošinās
Pretendentu (līguma izpildītāju) ar izstrādes un testa vidēm.
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Apstiprinām, ka pasūtītājs nodrošinās līguma izpildītajam izstrādes un
testa vidi.
Lūgums norādīt vai Pasūtītājs nodrošinās piekļuvi SIRENE IS testa
datiem, kas ir līdzīgi pēc satura un apjoma produkcijas datiem, izstrādes
un testēšanas vajadzībām.
Apstiprinām, ka pasūtītājs nodrošinās līguma izpildītajam testēšanas
vajadzībām nepieciešamos datus.
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