2.pielikums
Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā iepirkuma
“Mobilo tālruņu datu kopēšanas un analīzes iekārtas piegāde” nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2012/249

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Mobilo tālruņu datu kopēšanas un analīzes iekārtas (turpmāk – Iekārta) ar
programmatūru un programmatūras licenci minimālās funkcionālās un tehniskās
prasības:
Nr.p.k.

Nosaukums

1.

Apraksts

2.

Funkcionālās
prasības

Prasība
Iekārta, kura paredzēta aktuālo, dzēsto un
aizsargāto datu (pierādījumu) iegūšanai no
mobilajiem telefoniem, PDA (personal
digital assistant) un GPS ierīcēm
izmeklēšanas procesa nodrošināšanai.
Iekārta var būt arī kā komplekts no
vairākām iekārtām (piemēram, atsevišķa
iekārta darbam iekštelpām un atsevišķa
iekārta darbam ārpus telpām)
Savietojama ar visu modeļu CDMA, GSM
tīkla mobilajiem telefoniem, ieskaitot
Apple iPhone, Blackberry, Android,
Windows Mobile

2.1.

Aktuālo, dzēsto un aizsargāto datu
iegūšanas
iespēja
no
mobilajiem
telefoniem

2.2.

Datu iegūšanas iespēja no ar drošības
kodiem
aizsargātajiem
mobilajiem
telefoniem

2.3.

Funkcija PDA (personal digital assistant)
un GPS ierīču datu nolasīšanai

2.4.

Neatbildēto zvanu, saņemto zvanu,
izsaukto numuru, telefonu grāmatas, īsziņu
un
multimediju
sūtījumu
(MMS),
kalendāra pierakstu, pierakstu grāmatas,
uzdevumu sarakstu (to-do lists), audio,
video un citu datu iegūšanas iespēja

2.5.

Pārnēsājama un paredzēta izmantošanai
telpās un ārpus telpām

2.6.

Barošana no 220 V tīkla un autonoma
(uzlādējamais akumulators)

2.7.

Izpētes objektu pieslēgšana Iekārtai,
izmantojot Iekārtā iebūvētus savienotājus,
infrasarkano vai Bluetooth® savienojumu

2.8.

Iebūvēts ekrāns iegūto datu apskatīšanai

2.9.

Izpētāmā objekta izolēšana no mobilā tīkla

Pretendenta
piedāvājums*

izpētes laikā
2.10.

Ārējo zibatmiņu (USB) pieslēguma vieta

2.11.

Droša Iekārtā saglabāto datu dzēšana pēc
nepieciešamības

2.12.

Iespēja iestatīt iegūto datu atskaišu formu
un saturu

2.13.

Iegūto datu ierakstaizsardzība, izmantojot
kriptogrāfisko jaucējfunkciju MD5 un
laika zīmoga auditācijas pierakstu

2.14.

Iegūto datu atskaišu veidošana XML un
CSV formātos

2.15.

Regulāra (vismaz 1 (vienu) reizi gadā)
programmatūras
un
savienotāju
atjaunināšana saistībā ar jaunu mobilo
telefonu un citu izpētes objektu
parādīšanos

PIEZĪME: * - aizpilda pretendents.
2. Iekārtas piegādes un garantijas nosacījumi
Nosacījums

Obligātās (minimālās) prasības

Nr.
p.k.
1.

Iekārta

2.

Piegāde

3.

Iekārtas iepakojums un Oriģinālā ražotāja iepakojumā. Uz
Iekārtas
iepakojuma
jānorāda
noformējums

4.

1 (viena) mobilo tālruņu datu
kopēšanas un analīzes iekārta nelietota, jauna, droša lietotāja
veselībai.
Pretendents
veic
Iekārtas,
programmatūras
un
programmatūras licences piegādi 75
(septiņdesmit piecu) dienu laikā no
iepirkuma
līguma
abpusējas
parakstīšanas dienas.
Iekārtas piegādes vieta ir Rīgas
pilsētas
teritorijā
Pasūtītāja
pilnvarotās
personas
norādītā
adresē.
Iekārtas piegādi apliecina pušu
pilnvaroto
personu
abpusēji
parakstīts
Iekārtas
nodošanaspieņemšanas akts.

informācija par iepakojuma saturu,
Iekārtas ražotāju, piegādātāju un
Iekārtas nosaukums.
Iekārtas
tehniskā Veicot Iekārtas piegādi, Pasūtītājam
dokumentācija,
tiks iesniegta Iekārtas pavadzīme,
garantijas talons un nodošanas-pieņemšanas akts, tehniskā
lietošanas instrukcija
dokumentācija, garantijas talons un
lietošanas instrukcija latviešu vai angļu
valodā, kā arī piegādā Pasūtītājam
programmatūras un programmatūras

Pretendenta
piedāvājums*

licences

aktivizācijas

kodus.

Lietošanas instrukcijā jābūt iekļautai
informācijai par Iekārtas lietošanas
mērķi, glabāšanu, izmantošanu,
tīrīšanu, apkopi, piemērotajiem
papildu piederumiem utt.
Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri)
mēneši no dienas, kad pušu
pilnvarotās
personas
abpusēji
parakstījušas Iekārtas nodošanaspieņemšanas aktu.

5.

Iekārtas garantija

6.

Pretendents garantijas laikā 75
(septiņdesmit piecu) dienu laikā no
Iekārtas
garantijas Iekārtas saņemšanas dienas bez maksas
novērš
Iekārtas
bojājumus
vai
noteikumi
nepieciešamības
gadījumā
bojāto
Iekārtu nomaina pret jaunu iekārtu.
Izpildītājs
nodrošina
Iekārtas
Iekārtas
programmatūras licences uzturēšanu 36
(trīsdesmit sešus) mēnešus no Iekārtas
programmatūras
nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas
licence
parakstīšanas.

7.

8.

Konsultācijas

9.
10.

Marķējums
Programmatūras
atjaunināšana

Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja
darbiniekiem konsultācijas darbam
ar Iekārtu pa tālruni vai e-pastu.
Iekārtai ir jābūt CE marķējumam
Programmatūras
licences
uzturēšanas laikā pasūtītājam ir
jābūt pieejai Iekārtas ražotāja
mājaslapai,
kur
iespējams
lejupielādēt jaunākos dziņus un
labojumus Iekārtas programmatūrai.
Pretendentam
piedāvājumā
jānorāda konkrēta mājaslapas
adrese.

11.

Programmatūras
bojājumi

PIEZĪME:

Programmatūras
licences
uzturēšanas laikā tiek nodrošināta
programmatūras
labojumu
nosūtīšana
programmatūras
bojājuma gadījumā.

* - aizpilda pretendents

____________________________________
Komersanta vadītāja vai pilnvarotās personas amats

________________
(paraksts)

V.Uzvārds

