INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
NOTIESĀTO PERSONU IDENTIFIKĀCIJAS IESPĒJU
PAAUGSTINĀŠANAS RISINĀJUMA PAPILDINĀŠANA
ATBILSTOŠI EIROPAS SAVIENĪBAS PRASĪBĀM
(ID Nr. IeM IC V-2011/37)
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Vispārēja informācija
Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adrese

Bruņinieku iela 72b

Kontaktpersona

Pakalpojumu dienests (67219111)

Fakss

67209046

E-pasts

pd@ic.iem.gov.lv

Darba laiks

8:00 – 16:30

Mājas lapa

www.ic.iem.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets

Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšanas
risinājuma papildināšana atbilstoši Eiropas Savienības
prasībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

IeM IC 2011/37

Paredzamā līgumcena

Līdz 10 000,00 latu (bez PVN)

Vērtēšanas kritērijs

Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem

Līguma darbības termiņš

10 darba dienas no līguma spēkā stāšanās dienas

Tehniskās specifikācijas

Skatīt pielikumu Nr.2

Termiľi
Izsludināšanas datums

07.11.2011.

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 17.11.2011. pulksten 14:00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

17.11.2011. pulksten 14:00

Līguma izpildes sākums

21.11.2011.

Līguma izpildes pabeigšana

02.12.2011.

Iepirkuma daļas
Šis piedāvājums sastāv no vienas daļas.
Projekta apraksts
Iepirkuma procedūras mērķis ir veikt Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšanas
risinājuma papildinājumu tehnisko izstrādi, nodrošinot tā atbilstību Eiropas Savienības
prasībām.
Piedāvājuma noformēšana
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vienā eksemplārā, nodrošinot, lai
piedāvājums būtu saņemts ne vēlāk kā līdz 2011.gada 17.novembra plkst. 14.00 Iekšlietu
ministrijas Informācijas centrā, Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, LV-1009.
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Uz aploksnes norāda:
- pasūtītāja nosaukumu un adresi;
- pretendenta nosaukumu un adresi;
- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Notiesāto personu identifikācijas iespēju
paaugstināšanas risinājuma papildināšana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām” ID
Nr. IeM IC 2011/37. Neatvērt līdz 2011.gada 17.novembra plkst.14:00”.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Visiem pretendentiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka uz tiem neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
2.

Aizpildīts pielikums Nr.1 saskaņā ar pasūtītāja doto formu un pievienots tehniskais
piedāvājums, kurš atbilsts pielikuma Nr.2 prasībām.

3.

Pretendenta reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā
apliecības kopija.

4.

Pieteikumu, kā arī aizpildītos pielikumus paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja
pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarota persona, nepieciešams
pievienot pilnvaru. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī
apliecina:
- ka visas sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)
ir veicis vismaz 2 (divu) informācijas sistēmu izstrādi vai pielāgošanu, katras no
kurām kopējā līgumcena nav mazāka par 10 000,00 latu, norādot pircēja
nosaukumu, kontaktpersonu un apjomu cilvēkdienās (kas ir ne mazāks par 100
cilvēkdienām), piegādes un līguma izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, garantijas
noteikumu izpildes atbilstību. Pretendentam jāpievieno pasūtītāja parakstīta
atsauksme par katru realizēto projektu (oriģināls).
- pretendenta pakalpojumu sniegšanā, t.i., projekta grupā, iesaistīto darbinieku
(tajā skaitā apakšuzņēmēju un ārštatu darbinieku) izglītība un kvalifikācija atbilst
šādām prasībām, ievērojot nosacījumu, ka viens piedāvātais speciālists nedrīkst
piedalīties projektā vairāk kā divās lomās, izņemot projekta vadītāju, kurš var
piedalīties projektā tikai projekta vadītāja lomā:
o projekta vadītājam ir augstākā izglītība datorzinātnē, vismaz 3 (trīs) gadu
pieredze projektu vadībā publiskā sektorā, pieredze (apliecināta CV)
vismaz viena projektu vadībā, kura ietvaros realizēta informācijas
sistēmas (uzlabojumu) izstrāde, kvalifikāciju apliecinošs dokuments par
zināšanām projektu vadībā (jāiesniedz attiecīgā dokumenta kopija);
o Viens speciālists, kam ir vismaz augstākā izglītība datorzinātnē un
vismaz 3 (trīs) gadu pieredze programmēšanā. Pretendentam jāpievieno
kvalifikāciju apliecinošs dokuments par zināšanām programmēšanā
(kopija).

5.

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā
informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās piedāvājumu
vērtēšanas.
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6.

Ja piedāvājums nav iesniegts šajā Instrukcijā noteiktajā laikā un kārtībā, nav noformēts
atbilstoši pasūtītāja prasībām, tas netiks izskatīts. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc
2011.gada 17.novembra plkst.14:00, tiks iereģistrēti un neatvērtā veidā nosūtīti pa pastu
iesniedzējam.

Apmaksas kārtība
Pēcapmaksa (100% apmērā no veicamo darbu vērtības ar PVN) Izpildītājam tiek veikta 10
darba dienu laikā pēc darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
Prasības pretendentiem:
Nodrošināt pakalpojumu izpildi atbilstoši tehniskajās specifikācijas norādītiem uzdevumiem,
kas minēti Pielikumā Nr.2.
Pakalpojumu piegādes laika grafiks un termiľš
Pakalpojuma sniegšana jānodrošina 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Garantijas saistības
Garantijas saistības (24 mēneši pēc darbu nodošanas (saskaņošanas) ar Pasūtītāju)
piegādātājam ir jāpilda bez maksas - šīm izmaksām ir jābūt iekļautām pakalpojumu cenā.
Jāievēro nosacījumi, kas aprakstīti Tehniskās specifikācija prasībās.
Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma vērtēšana
Lētākais piedāvājums, kurš atbilst Pasūtītāja prasībām
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PIELIKUMS NR.1
PRETENDENTA PIETEIKUMS
Iepirkuma procedūrai

Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšanas
risinājuma papildināšana atbilstoši Eiropas Savienības
prasībām
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC V-2011/37)
1. ZIĽAS PAR PRETENDENTU
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti un juridiskā adrese

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese (faktiskā)
Tālrunis/Fakss
E-pasts

3. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus saskaņā ar iepirkuma
procedūras nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
3.1. Mūsu piedāvājums ir:
Summa (Ls)
bez PVN

Darbi
Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšanas
risinājuma papildinājumu tehniskā izstrāde, nodrošinot tā
atbilstību Eiropas Savienības prasībām

Kopējā summa Ls, ar PVN

Summa (Ls)
ar PVN
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3.2. Šis piedāvājums ir derīgs 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt Tehniskajā specifikācijā
noteiktās prasības.
3.4. Mēs apliecinām, ka:
3.4.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti jebkādos citos piedāvājumos, t.i., nav
vienošanās ar pārējiem pretendentiem, kas saistīti ar šo iepirkuma procedūru.
3.4.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un
pildīt instrukcijās pretendentiem norādītās prasības.
Pretendenta vārdā paraksta:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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PIELIKUMS NR.2

Notiesāto personu identifikācijas iespēju
paaugstināšanas risinājuma papildināšana
atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
[Projekta kods: JLS/2008/JPEN/AG/0071/CR/02]

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
IeM IC-NPIIP-ES-TS
07.11.2011. versija 1.0

Ar Eiropas Savienības programmas „Krimināltiesības” finansiālo atbalstu
Eiropas Komisija – Tieslietu ģenerālais direktorāts

Rīga, 2011.

DOKUMENTA IDENTIFIKĀCIJA
DOKUMENTA ID:

IeM IC-NPIIP-ES-TS-V1.00 07.11.2011.

DOKUMENTA
NOSAUKUMS:

Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšanas risinājuma
papildinājumu tehniskā izstrāde, nodrošinot tā atbilstību Eiropas Savienības
prasībām. Tehniskā specifikācija.

DOKUMENTA KODS:

IeM IC-NPIIP-ES-TS

VERSIJA:

Versija 1.0, Laidiens 07.11.2011. (saīsināti V 1.0 07.11.2011.)
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1. IEVADS
Līdz nākamā gada aprīlim visām Eiropas Savienības dalībvalstīm savos normatīvajos aktos un
informācijas sistēmās nepieciešams pārņemt 2009.gada 26.februāra Padomes Pamatlēmumu
2009/315/TI par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm (turpmāk - Padomes Pamatlēmums). Lai Eiropas
Savienības dalībvalstis nodrošinātu ar Padomes Pamatlēmumā paredzēto informāciju,
nepieciešams veikt attiecīgus uzlabojumus Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (turpmāk IIIS) apakšsistēmā „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas”.
Ievērojot minēto, tehniskie mērķi ir saistīti ar:
– IIIS apakšsistēmas „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas” un notiesāto
personu identifikācijas risinājuma kopējās meklēšanas formas pilnveidošanu;
– IIIS apakšsistēmas „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas” sasaistes ar
Kriminālprocesa informācijas sistēmu papildināšanu.
Projekta izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības finanšu programmas „Krimināltiesības”
(„Criminal Justice”) līdzfinansētā projekta JLS/2008/JPEN/AG/0071/CR/02 „Notiesāto
personu identifikācijas iespēju paaugstināšana” ietvaros.

1.1.

DOKUMENTA PĀRSKATS

Dokuments sastāv no diviem nodalījumiem:
Dokumenta pirmajā nodalījumā – Ievadā – aprakstītas šādas nodaļas:
Dokumenta pārskats
Dokumenta nolūks
Darbības sfēra
Saīsinājumi
Vides apstākļi
Saistītie dokumenti
Dokumenta otrajā nodalījumā –Tehniskajā aprakstā– ir aprakstītas šādas nodaļas:
Personas identifikācijas risinājuma vispārīgais apraksts
Veicamie darbi (pretendenta uzdevumu un iesniedzamo nodevumu apraksts)
Sistēmas drošība un pieejas kontrole
Sistēmas pieejamība
Garantijas saistības

1.2.

DOKUMENTA NOLŪKS

Dokumenta nolūks ir definēt augstākā līmeņa prasības IIIS apakšsistēmas „Noziedzīgus
nodarījumus izdarījušās personas” un Kriminālprocesa informācijas sistēmas (kuras satur ziņas
saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem un sodāmībām), tehniskai pilnveidošanai un aprakstīt
attiecīgo biznesa procesu modeli. Uz šī dokumenta bāzes paredzēts veidot programmatūras
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prasību specifikāciju un, attiecīgi, pašu tehniskā risinājuma izstrādi. Biznesa procesu definīcijas
tiks savstarpēji saskaņotas starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

1.3.

DARBĪBAS SFĒRA

Projekta mērķis ir uzlabot esošās IIIS apakšsistēmas „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās
personas” datu ievades un meklēšanas iespējas, tādējādi nodrošinot operatīvo informācijas
apmaiņu nacionālajā un Eiropas Savienības Dalībvalstu un starptautiskajā līmenī, kā arī
veicinot iesaistīto nacionālo un ārvalstu iestāžu sadarbības iespējas. Īstenojot projektu, ieguvēji
būs:
iedzīvotāji, jo pateicoties efektīvākai informācijas apstrādei tiks veicinātas iespējas
efektīvāk un precīzāk veikt personu identifikāciju, kas būtiski apgrūtinās notiesāto/pie
kriminālatbildības saucamo personu iespējas izmantot citu personu identitāti, kā arī
veicinās efektīvāku noziedzības prevenciju un apkarošanu;
attiecīgās informācijas lietotāji, piem., tiesību aizsardzības iestādes (piem., Valsts
policijas, Valsts robežsardzes) un citas Iekšlietu ministrijas iestādes, valsts drošības
iestādes, citu ministriju padotībā esošās iestādes, piem., Ieslodzījuma vietu pārvalde,
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde u.c.;
ES Dalībvalstu iestādes, ar kurām tiks uzsākta un attīstīta pieredzes apmaiņa, kā arī
būtiski uzlabota esošā informācijas apmaiņa par notiesātām/pie kriminālatbildības
saucamajām personām.

1.4.

SAĪSINĀJUMI
Tabula 1-1 Saīsinājumi

Saīsinājums

Skaidrojums

DBVS

Datu bāžu vadības sistēma

ECRIS

European Criminal Records Information System

IC

Informācijas centrs

IIIS

Integrēta Iekšlietu informācijas sistēma

IS

Informācijas Sistēma

KRAS

Kriminālprocesa informācijas sistēma

NNIP

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas

PIR

(Notiesāto) personu identifikācijas risinājums

1.5.

VIDES APSTĀKĻI

1.5.1. Izmaiņām NNIP un PIR jānodrošina pilna tehniskajā specifikācijā prasītā
funkcionalitāte, ievērojot veiktspējas, pieejamības u.c. prasības;
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1.5.2. Izmaiņām NNIP un PIR jāizveido lietotājam draudzīga saskarne
(interfeisi), izmantojot labāko praksi;
1.5.3. Lietotāju saskarnei ir jābūt latviešu valodā;
1.5.4. Caur IIIS apakšsistēmas „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas”
saskarni jābūt pieejamiem palīdzības failiem un lietotāju instrukcijām;
1.5.5. DBVS Oracle;
1.5.6. Klienta daļai ir jābūt izstrādātai, ņemot vērā esošo tehnisko vidi (Windows
platforma (Windows XP vai jaunāks));
1.5.7. Servera daļai jādarbojas esošajā tehniskajā vidē (RedHatLinux/Sun Solaris
platforma).

1.6.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Dokuments ir izstrādāts, balstoties uz/projekta īstenošana ir saistīta ar:
Sodu reģistra likums;
2006.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 687 „Kārtība un apjoms, kādā
iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”;
Padomes Lēmums 2009/316/TI (2009.gada 6.aprīlis) par Eiropas Sodāmības reģistru
informācijas sistēmas (ECRIS) izveidi, piemērojot Pamatlēmuma 2009/315/TI 11.pantu
(Council Decision 2009/316/JHA of 6 April 2009 on the establishment of the European
Criminal Records Information System (ECRIS) in application of Article 11 of Framework
Decision 2009/315/JHA);
Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI (2009.gada 26.februāris) par organizatoriskiem
pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp
dalībvalstīm (Council Framework Desicion 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the
organisation and content of the exchange of information extracted from the criminal
record between Member States).
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2.

TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1.

2.1.1.

2.2.2.

2.2.3.

RISINĀJUMA

Personas identifikācijas risinājuma tehniskajā papildināšanā tajā vai citā pakāpē ir
iesaistītas šādas informācijas sistēmas:
2.1.1.1.

IIIS apakšsistēma "Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas";

2.1.1.2.

IS "Kriminālprocesa informācijas sistēma";

2.1.1.3.

IS „Paroļu reģistrs”.

2.2.
2.2.1.

PERSONAS
IDENTIFIKĀCIJAS
VISPĀRĪGAIS APRAKSTS

VEICAMIE DARBI

Situācijas analīze:
2.2.1.1.

Biznesa procesu definēšana;

2.2.1.2.

Intervijas ar IIIS apakšsistēmas „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās
personas” personālu;

Prasību specifikācijas izstrāde:
2.2.2.1.

Procesu apraksts (sistēmas procesi);

2.2.2.2.

Informācijas sistēmu savstarpējā integrācija (IIIS apakšsistēmas
„Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas”, Kriminālprocesa
informācijas sistēma);

2.2.2.3.

Lietotāju lomu korekcija (izmantojot lietotāju pārvaldības esošo rīku IS
„Paroļu reģistrs);

Izstrāde, dokumentēšana, apmācības:
2.2.3.1.

Programmatūras projektēšana;

2.2.3.2.

Programmatūras izstrāde un testēšana;

2.2.3.3.

Datu bāzes konfigurēšana un testēšana;

2.2.3.4.

Dokumentēšana (t.sk., lietotāju un administratoru, rokasgrāmatu izstrāde);

2.2.3.5.

Lietotāju apmācība.

Lai nodrošinātu sistēmas funkcionalitāti, izstrādātājam jāveic šādi darbi:
2.2.3.6.

IIIS apakšsistēmas „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušas personas” blokā
„Tiesas spriedums” izveidot iespēju veikt atzīmi, ka ievadītās ziņas par
attiecīgu tiesas spriedumu ir izmantojamas un nododamas tikai
kriminālprocesa mērķiem:
2.2.3.6.1. NNIP ievades formās atzīmei jābūt aktīvai tikai pie citas valsts
tiesas nolēmumiem.
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2.2.3.6.2. NNIP ievades formās minētai atzīmei nav jābūt obligātai.
2.2.3.6.3. NNIP ievades un web meklēšanas formās meklēt pēc šīs
pazīmes nav nepieciešams.
2.2.3.6.4. Kriminālprocesiem (Nr.), kuros ir veikta šāda atzīme, ir
jāatspoguļojas vizuāli atšķirīgi (krāsa, ikona, u.tml.) pie
attiecīgas ārvalsts tiesas nolēmuma gan NNIP ievades, gan web
meklēšanas formās.
2.2.3.6.5. Ja šāda atzīme Kriminālprocesā tika veikta, tai ir jāatspoguļojas
gan NNIP, gan PIR izdrukā.
2.2.3.6.6. Kriminālprocesus, kuriem ir šāda pazīme, nepieciešams rādīt
tikai 1.lietotāju lomai (un IC lietotājiem). Pārējām lomām dati
(ne atzīme, ne arī informācija) par šiem kriminālprocesiem
nedrīkst būt pieejami.
2.2.3.7.

Papildināt IIIS apakšsistēmu „Noziedzīgus nodarījumus
personas” ar KRAS informāciju par epizodēm un kvalifikāciju:

izdarījušās

2.2.3.7.1. Cilnē „NNR informācija” ir jāatspoguļo pret attiecīgo personu
reģistrētās epizodes Nr., noziedzīga nodarījuma izdarīšanas
datums, kvalifikācija un fabula. Informācija jāpārnes no KRAS.

1.attēls. NNR informācijas izvietojums
2.2.3.7.2. Jāpapildina PIR meklēšanas un izdrukas forma ar attiecīgās
personas reģistrētās epizodes Nr., noziedzīga nodarījuma
izdarīšanas datumu, kvalifikāciju un fabulu.

2.3.

SISTĒMAS DROŠĪBAS UN PIEEJAS KONTROLE

2.3.1. Pieejas tiesību pārvaldība ir jāorganizē, izmatojot IC rīcībā esošo risinājumu „Paroļu
reģistrs” (IC IS lietotāju tiesību pārvaldībai), nodrošinot 2 līmeņu autentifikāciju.
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2.3.2. Auditācijas pierakstos jāsaglabā informācija par lietotāju veiktajām darbībām, visi
lietotāju veiksmīgie un neveiksmīgie pieslēgšanās mēģinājumi, veikto datu
pieprasījumu, kā arī datu labojumu raksturojums. Auditācijas pieraksti jānodrošina ar
loģisko aizsardzību.
2.3.3. Sistēmai jānodrošina loģiskās datu kvalitātes kontroles.
2.3.4. Pieslēgumam sistēmai jāizmanto datu šifrēšana (HTTP gadījumā – SSL protokols).

2.4.

SISTĒMAS PIEEJAMĪBA

2.4.1. Sistēmai jādarbojas 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā. Izņēmums var būt iepriekš plānoti
pārtraukumi, kuru kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 4 stundas mēnesī.
2.4.2. Reglamentētie darbi jāplāno vismaz 3 darba dienas pirms darba veikšanas. Darbu
veikšanas laikā sistēmas darbības pārtraukums nedrīkst pārsniegt 1 stundu.

2.5.

GARANTIJAS SAISTĪBAS

Izstrādātā risinājuma garantijas periodam jābūt 24 mēneši pēc darbu pieņemšanas saskaņā ar
pieņemšanas - nodošanas aktu.

