INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

„Oracle un VMware apmācību kursu iegāde“

(ID Nr. IeM IC 2012/31)

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

„Oracle un VMware apmācību kursu iegāde”

CPV

80533200-1

Iepirkuma identifikācijas numurs

IeM IC 2012/31

Paredzamā līgumcena

Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)

Vērtēšanas kritērijs

Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem

Līguma darbības termiņš

12 mēneši

Tehniskās specifikācijas

Skatīt pielikumu Nr.2

Termiņi
Izsludināšanas datums

05.12.2012.

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 17.12.2012. pulksten 14:30

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

17.12.2012. pulksten 14:30

Līguma izpildes sākums

No piegādes brīža

Līguma izpildes pabeigšana

12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

Iepirkuma daļas
Iepirkuma daļas

Iepirkums dalīts divās daļās
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1. Projekta apraksts
Pakalpojumu piegādes mērķis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšana nodrošinot apmācību kursus par Oracle un VMware 12 mēnešu laikā
no līguma noslēgšanas 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 17.decembra plkst.
14:30 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, LV-1009.
2.2. Uz aploksnes norāda:
 pasūtītāja nosaukumu un adresi;
 pretendenta nosaukumu un adresi;
 atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Oracle un VMware apmācību kursu iegāde “ ID Nr.
IeM IC 2012/31. Neatvērt līdz 2012.gada 17.decembra 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 pēdējā gada (2011.gads) laikā ir piegādājis iepirkuma priekšmeta aprakstā
minētos pakalpojumus vismaz 3 (trim) klientiem Eiropas Savienības valstu teritorijā.
Pieredze ir jāapliecina ar attiecīgo klientu parakstītajām atsauksmēm vai ar Pretendenta
apliecinajumu.
3.6. Oracle un VMware izsniegts apliecinājums vai tā kopija, kas apliecina pretendenta
tiesības paredzētajā iepirkuma periodā un teritorijā pasniegt Oracle un VMware
sertificētus kursus.
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3.7. Piedāvājumu pretendents iesniedz arī elektroniskā veidā ar MS Office rīkiem lasāmā
formātā uz kompaktdiska vai USB zibatmiņas. Uz kompaktdiska vai zibatmiņas
iepakojuma ir jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un konkursa nosaukumu;
3.8. Atsauksmēs un apliecinājumos norādītajai informācijai ir jābūt pietiekošai, lai pasūtītājs
varētu viennozīmīgi novērtēt pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām.
3.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā
informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās piedāvājumu
vērtēšanas.
3.10. 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.
3.11. 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 17.decembra plkst. 14:30, tiks iereģistrēti un neatvērtā veidā nosūtīti pa pastu
iesniedzējam.
4. Apmaksas kārtība
Priekšapmaksa (100% apmērā no piegādājamo pakalpojumu vērtības ar PVN) izpildītājam
tiek veikta 30 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
5. Prasības pretendentiem:
5.1. Nodrošināt pakalpojumu izpildi atbilstoši tehniskajās specifikācijas norādītiem
uzdevumiem, kas minēti Pielikumā Nr.2.
5.2. Pretendentam līguma slēgšanas laika ir jāiesniedz garantijas vēstule, ka Pasūtītāja
izvēlētos mācību kursus Pretendents nodrošinās 2013.gadā.
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PIELIKUMS NR.1

PRETENDENTA PIETEIKUMS
Iepirkuma procedūrai

Oracle un VMware apmācību kursu iegāde
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2012/31)
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;
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. visas sniegtās ziņas par mums ir patiesas.
3.3. Mūsu piedāvājums 1 iepirkuma daļai „Oracle mācību kursi” ir:

Nr.
p.k.

Minimālais
dalībnieku
skaits, Ls

Mācību kursa nosaukums

Cena par vienu
dalībnieku, Ls

Summa,
Ls

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

3.4. Mūsu piedāvājums 2 iepirkuma daļai „VMware mācību kursi” ir:
Nr.
p.k.

Minimālais
apmācāmo
skaits, Ls

Mācību kursa nosaukums

Cena par vienu
apmācāmo, Ls

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

Oracle un VMware apmācību kursu iegāde
Tehniskā specifikācija

Rīga, 2012

1. Piegādātāja nodrošināmie mācību kursi
1.1.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.

Piegādātājam ir jānodrošina sekojošu autorizētu apmācību organizēšanu un vadīšanu:
Kursu nosaukums
1. iepirkuma daļa „Oracle mācību kursi”
Kursi sistēmanalīzē CBAP
Developing Secure Java Web Services
Oracle Database 11g: Security Ed2
Oracle Database 11g: Performance Tuning
Oracle Database 11g: Administration Workshop II
Designing and Optimizing Database Solutions with Microsoft SQL Server 2008
CISM, Sertificēts informācijas drošības vadītājs (CISM®)
Deploying Cisco ASA Firewall Features
Windows Server 2008 aktīvās direktorijas domēna servisu konfigurēšana un problēmu novēršana
VMware View: Install, Configure, Manage [V5.1]
Application Virtualization with VMware ThinApp
Fundamentals of the Java Programming Langauge
Java Programming Language, Java SE 6
Oracle Grid Infrastructure 11g: Manage Clusterware ASM Release 2
2. iepirkuma daļa „VMware mācību kursi”
VMware View: Install, Configure, Manage [V5.1]
Application Virtualization with VMware ThinApp

1.2.

Kursa ietvaros ir jānodrošina teorētiskās lekcijas un praktiskās nodarbības.

1.3.

Kurss ir jāpasniedz latviešu valodā. Mācību materiāli var būt angļu valodā.

1.4.

Pasūtītajam ir tiesības izvēlēties piedāvātos kursus un mainīt dalībnieku skaitu attiecīgajā kursā
2013.gadam un slēgt līgumu atbilstoši esošajam finansējumam
2. Pakalpojumu sniegšanas laika grafiks un termiņš

2.1.

Pakalpojuma piegāde ir jānodrošina 12 mēnešu laika no līguma parakstīšanas brīža.
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