INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

„Datu glabātuvju zibatmiņas kontroliera modernizācija“
(ID Nr. IeM IC 2012/29 EĀRF)

Eiropas ārējo robežu fonda 2012.gada finanšu programmas 4.4. aktivitātes "Nacionālas SIS II aplikācijas, saistīto
informācijas sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS II ekspluatācijas uzsākšanai" projekta
aktivitātes nr. 2 "SIS II datu apstrādes tehnisko resursu modernizācija".

Vispārēja informācija
Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adrese

Bruņinieku iela 72b

Kontaktpersona

Pakalpojumu dienests (67219111)

Fakss

672019046

E-pasts

pd@ic.iem.gov.lv

Darba laiks

8:00 – 16:30

Mājas lapa

www.ic.iem.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets

„Datu glabātuvju zibatmiņas kontroliera
modernizācija”

CPV

48210000-3

Iepirkuma identifikācijas numurs

IeM IC 2012/29 EĀRF

Paredzamā līgumcena

Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)

Vērtēšanas kritērijs

Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem

Līguma darbības termiņš

24 mēneši

Tehniskās specifikācijas

Skatīt pielikumu Nr.2

Termiņi
Izsludināšanas datums

08.11.2012.

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 21.11.2012. pulksten 14:00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

21.11.2012. pulksten 14:00

Līguma izpildes sākums

No piegādes brīža

Līguma izpildes pabeigšana

24 mēneši no piegādes brīža

Iepirkuma daļas
Iepirkuma daļas

Iepirkums nav dalīts daļās
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1. Projekta apraksts
Preču un pakalpojumu piegādes mērķis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīcībā
esošās korporācijas NetApp Inc. ražojuma datu glabātuves modernizācija, kā arī garantijas un
tehniskā atbalsta nodrošināšana piegādātajām komponentēm 24 mēnešu laikā no piegādes brīža.
2. Piedāvājuma noformēšana
2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vienā eksemplārā,
nodrošinot, lai piedāvājums būtu saņemts ne vēlāk kā līdz 2012.gada 21.novembra plkst.
14:00 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, Bruņinieku ielā 79b, Rīgā, LV-1009.
2.2. Uz aploksnes norāda:
 pasūtītāja nosaukumu un adresi;
 pretendenta nosaukumu un adresi;
 atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Datu glabātuvju zibatmiņas kontroliera
modernizācija “ ID Nr. IeM IC 2012/29 EĀRF. Neatvērt līdz 2012.gada 21.novembra
plkst. 14:00”.
2.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
3. Iesniedzamie dokumenti:
3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;
3.2. Aizpildīti pielikumi Nr.1 saskaņā ar pasūtītāja doto formu un pievienots tehniskais
piedāvājums, kurš atbilsts pielikuma Nr.2 prasībām;
3.3. Pretendenta reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā
apliecības kopija.
3.4. 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:
3.4.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam
pretendents tiks likvidēts;
3.4.2. ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā ietvertie
izslēgšanas nosacījumi;
3.4.3. ka visas sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
3.5. Pretendents pēdējo 3 gadu (2009. – 2011.gadu) laikā ir piegādājis iepirkuma priekšmeta
aprakstā minētājām līdzīgo (par līdzīgu tiek uzskatīta tāda pat ražotāja) preču piegādi un ir
sniedzis tehniskā atbalsta pakalpojumus vismaz 3 (trim) klientiem Eiropas Savienības
valstu teritorijā.
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Pieredze ir jāapliecina ar attiecīgo klientu parakstītajām atsauksmēm.
3.6. Pretendentam jābūt apkalpojamo preču ražotāja autorizētam servisa centram Latvijas
teritorijā ar vismaz 3 gadu pieredzi lai nodrošinātu kvalitatīvu un profesionālu
uzstādīšanas, garantijas un tehniskā atbalsta servisa sniegšanu. Kvalifikācija ir jāapliecina
ar apkalpojamo preču ražotāja izsniegtu izziņu vai tās kopiju par pretendenta pieredzi un
tiesībām paredzētajā iepirkuma periodā Latvijas teritorijā nodrošināt garantijas
apkalpošanu un sniegt tehnisko atbalstu.
3.7. Pretendenta uzņēmumā ir jābūt pastāvīgi nodarbinātiem vismaz 2 (diviem) speciālistiem,
kuriem ir „NetApp Certified Implementation Engineer” vai augstāka līmeņa sertifikāts,
kas apliecina viņu zināšanas un iemaņas attiecīgo iekārtu un programmatūras uzstādīšanā,
tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšanā, kuru ir izsniedzis apkalpojamo iekārtu ražotājs
vai ar ražotāju sertificēta mācību iestāde. Kā arī jābūt pastāvīgi nodarbinātiem: vismaz
vienam speciālistam, kuram ir „Microsoft Certified Systems Engineer” vai augstākā
līmeņa sertifikāts un vismaz vienam speciālistam, kuram ir „VMware Certified
Professional” vai augstākā līmeņa sertifikāts. Šiem speciālistiem ir jābūt vidējai vai
augstākajai izglītībai, kura ir iegūta valsts valodā. Ja izglītība nav iegūta valsts valodā, tad
speciālistam ir jābūt valsts valodas prasmes apliecībai.
Kvalifikācija ir jāapliecina ar attiecīga sertifikāta, diploma, apliecības u.tml. kopijām.
3.8. Piedāvājumu pretendents iesniedz arī elektroniskā veidā ar MS Office rīkiem lasāmā
formātā uz kompaktdiska. Uz kompaktdiska iepakojuma ir jābūt atzīmei ar pretendenta
nosaukumu un konkursa nosaukumu;
3.9. Atsauksmēs un apliecinājumos norādītajai informācijai ir jābūt pietiekošai, lai pasūtītājs
varētu viennozīmīgi novērtēt pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām.
3.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā
informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās piedāvājumu
vērtēšanas.
3.11. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Instrukcijai pievienotajai finanšu piedāvājuma
formai (1.pielikums). Finanšu piedāvājumā visas izmaksas jānorāda latos (Ls) ar ne vairāk
kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.
3.12. Ja piedāvājums nav iesniegts šajā Instrukcijā noteiktajā laikā un kārtībā, nav noformēts
atbilstoši pasūtītāja prasībām, tas netiks izskatīts. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc
2012.gada 21.novembra plkst. 14:00, tiks iereģistrēti un neatvērtā veidā nosūtīti pa pastu
iesniedzējam.
4. Apmaksas kārtība
Pēcapmaksa (100% apmērā no piegādājamo preču un veicamo darbu vērtības ar PVN)
Izpildītājam tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc piegādes un darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas
akta parakstīšanas un pavadzīmes iesniegšanas.
5. Prasības pretendentiem:
Nodrošināt pakalpojumu izpildi
uzdevumiem, kas minēti Pielikumā Nr.2.

atbilstoši
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PIELIKUMS NR.1

PRETENDENTA PIETEIKUMS
Iepirkuma procedūrai

Datu glabātuvju zibatmiņas kontroliera modernizācija
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2012/29 EĀRF)
1. ZIŅAS 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. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteiktās
prasības.
3.2. Mēs apliecinām, ka:
3.2.1. nav pasludināts mūsu maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta mūsu saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam mēs būsim likvidēti;
3.2.2. Latvijā un valstī, kurā esam reģistrēti vai atrodas mūsu pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), mums nav nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 100 latus;
3.2.3. nekādā veidā neesam ieinteresēti jebkādos citos piedāvājumos, t.i., nav vienošanās ar
pārējiem pretendentiem, kas saistīti ar šo iepirkuma procedūru;
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3.2.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un pildīt
instrukcijās pretendentiem norādītās prasības;
3.2.5. uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā ietvertie izslēgšanas
nosacījumi;
3.2.6. mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais tehniskais nodrošinājums (aizvietojamās rezerves
daļas, remontdarbiem un tehniskai apkopei nepieciešamās iekārtas u.c.) piedāvāto datu
glabātuves komponenšu garantijas saistību un tehniskā atbalsta nodrošināšanai atbilstoši
Tehniskās specifikācijas 3.punktā izvirzītajām prasībām;
3.2.7. visas sniegtās ziņas par mums ir patiesas.
3.3. Mūsu piedāvājums ir:
Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums

Vienības cena,
Ls

Vienību skaits

Summa,
Ls

1
2
Kopā, Ls
PVN 21%, Ls
Summa, Ls
____________________________________________________________________
(Summa vārdiem kopā bez pievienotās vērtības nodokļa LVL)

Pretendenta vārdā paraksta:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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PIELIKUMS NR.2

Datu glabātuvju zibatmiņas kontroliera modernizācija
Tehniskā specifikācija

Rīga, 2012
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1. Piegādājamas komponentes un darba uzdevums
1.1.

Modernizējamā datu glabātuve sastāv no viena korporācijas NetApp Inc. ražojuma FAS3020
kontroliera ar četriem DS14mk2AT disku plauktiem.
1.2.
Piegādātājam ir jānodrošina sekojošu korporācijas NetApp Inc. ražojuma komponenšu piegādi,
uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā aizvietojot Pasūtītāja rīcībā esošo FAS3020 datu
glabātuves kontrolieri, bet saglabājot esošos disku plauktus:
1.tab.
Ražotāja produkta kods
Produkta apraksts
Skaits
F2240A-4-12X2TB-8G-R5
FAS2240-4,HA,12x2TB,8G FC,Dual CTL
1 (viens)
FAS2240A-HA-SW-R5
FAS2240A,HA CFO Software,R5
2 (divi)
X1558A-R6
Cabinet Component Power Cable,48-IN,R6
4 (četri)
X5526A-R6
Rackmount Kit,4-Post,Universal,R6
1 (viens)
X6557-R6
Cable,SAS Cntlr-Shelf/Shelf-Shelf/HA,0.5m
2 (divi)
SW,Data ONTAP Essentials,2240A,-P
SW-2240A-ONTAP8-P
Message: Includes Data ONTAP DSM MPIO and
2 (divi)
Local SyncMirror
SW-2240A-SMIRROR-C
SW,SnapMirror,2240A,-C
2 (divi)
SW-CIFS-C
SW,CIFS,-C
2 (divi)
SW-FCP-C
SW,FCP,-C
2 (divi)
SW-ISCSI-C
SW,iSCSI,-C
2 (divi)
SW-NFS-C
SW,NFS,-C
2 (divi)
CS-S-SSP
Software Support Plan - Mths:12
1 (viens)
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Piedāvātās preces nedrīkst būt iepriekš lietotas.
Preces cenā jābūt iekļautai specifikācijā norādītajai komplektācijai, piegādei, kā arī jebkādām
citām piegādes un uzstādīšanas darbu izmaksām.
Jaunu kontrolieru uzstādīšana ir jāveic tā, lai pēc iespējas minimāli tiktu traucēta Pasūtītāja
rīcībā esošie, datu glabātuvē izvietoto: VMware vSphere virtualizācijas infrastruktūras, uz CIFS
protokola bāzes veidoto failu servisu, kā arī citu saistīto informācijas sistēmu un servisu
darbība.
Jaunus kontrolierus jānokonfigurē augstās pieejamības (High Availability) konfigurācijā
atbilstoši pasūtītāja prasībām, kā arī ņemot vērā ražotāja labās prakses rekomendācijas.
Preces piegādes un uzstādīšanas adrese: Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-5.
2. Pakalpojumu piegādes laika grafiks un termiņš

2.1.

Preču piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir jānodrošina 20 kalendāro dienu laikā
no līguma parakstīšanas brīža.
3. Garantijas saistības un tehniskais atbalsts

3.1.

Garantija piegādātajām precēm ir jānodrošina 24 mēnešu laikā no piegādes brīža.
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3.2.

Preču piegādātājam līguma darbības laikā ir šādas saistības:
3.2.1. Reakcijas laiks uz problēmu pieteikumiem darba laikā ne vairāk kā 4 stundu laikā.
3.2.2. Atbildes sniegšanas laiks uz jautājumiem ne vairāk kā 8 darba stundu laikā.
3.2.3. No ierindas izejošu komponentu bojājumu novēršana vai nomaiņa pēc pieprasījuma
saņemšanas darba laikā, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā.
3.2.4. Piekļuve ražotāja tehniskā atbalsta Web portālam.
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