
 
Rīgā 

 

04.08.2020. 

       

Par atbildes sniegšanu par iepirkuma procedūras “Sabiedrības rīcībā esošu sistēmu 

funkcionālo iespēju paplašināšanas darbi ar QR koda biļetēm” nolikuma prasībām (ID 

Nr.RS/2020/28) 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma 

komisija no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par 

nolikumā ietvertajām prasībām. 

 

1. Jautājums par sertifikātiem 

 

Pēc plašas starptautiskas pieredzes informējam, ka sertifikācijas prasība projektā iesaistītajam 

personālam izskatās pārmērīga un patiešām reti sastopama prasība, piedaloties publiskā 

iepirkumā, jo piegādātājam ir jānodrošina produkta uzturēšana vismaz 3 gadu garumā, 

neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki vēl pārstāvēs kompāniju vai nē. Garantiju sniedz uzņēmums, 

nevis uzņēmuma komanda. Kā arī, uzņēmuma vērtība ir esošo klientu (tai skaitā pašvaldību) 

atsauksmes un uzņēmuma standartu sertifikāti (piemēram, ISO27001, Common Criteria, utt).  

 

Nolikuma prasība nesamērīgi sašaurina pretendentu skaitu, kas vārētu piedalīties šajā 

iepirkumā, izvairoties no uzņēmumiem ar līdzīgiem (analoģiskiem) izstrādājumiem, jo tie 

neatbilst prasībām pilnajā apjomā.  

 

Vai ir iespējams papildināt (labot) iepirkuma nolikumu, iekļaujot prasības, kas būtu samērīgas, 

un attiecināmas uz iepirkuma priekšmetu? 

 

Atbilde: 

Līguma izpildē būtiska ir ne tikai uzņēmuma pieredze, bet arī speciālistu, kuri tiks piesaistīta 

līguma izpildē, kvalifikācija. Sertifikāta esamība attiecīgajā jomā pierāda pretendenta piesaistīto 

speciālistu kvalifikāciju un zināšanas.  

 

2. Jautājums par programmētāju sertifikātiem 

 

Iepazīstoties ar nolikumu un tā saistošajiem pielikumiem, mēs nesaprotam prasību par MCSD 

sertificētajiem programmētājiem, jo pieprasītā risinājuma tehnoloģijas ir Android / iOS klienta 

pusei un Linux / Java servera pusei. Ja mērķa sistēma SKUS būtu balstīta uz Microsoft 

tehnoloģijām, arī integrācija notiktu REST API līmenī un piegādātāja programmētāji nekad 

tieši nenodarbotos ar SKUS System izejas kodu.  
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Vai ir iespējams saņemt paskaidrojumu par Microsoft tehnoloģiju piesaistīšanu un attiecīgi 

veikt grozījumus (papildinājumus) nolikuma tehniskajā specifikācijā un prasībās, kas būtu 

samērīgas un attiecināmas uz iepirkuma priekšmetu? 

 

Atbilde:  

Informējam, ka saskaņā ar Tehniskajā specifikācija noteikto, kā primārais projekta 

realizācijas mērķis ir izveidot universāla datu apmaiņas konektora (lietojumprogrammas 

saskarnes (API) veidā) standartu, kas, izmantojot jau pasūtītāja rīcībā esošās informācijas 

sistēmas un datu bāzes, sniegtu iespēju jebkurai autorizētai (kvalificētai) lietotnei reģistrēt 

“biļetes” koda iegādi, saņemt to un atskaitīties par tās realizāciju. Tādējādi, darbu gaitas aprakstā 

un nodevumu uzskaitījumā, kā pirmais nodevumu solis ir noteikts - iesniedz apstiprināšanai 

integrācijas vadlīniju aprakstu, kopā ar starpsistēmu saskarnes (API) aprakstu, kas definē 

starpsistēmu saskarnes (API) darbību, tās parametrus, atbildes rezultātus, iespējamās kļūdas un 

ierobežojumus.  

Tā kā esošo sistēmu realizācijas vides ir balstītas uz ražotāja Microsoft corp. 

programmproduktu bāzes (MS SQL, MS SharePoint, MS Azure, u.c.), tad, lai Pasūtītājs varētu 

būt pārliecināts par Izpildītāja piesaistīto speciālistu zināšanu un pieredzes pietiekamu līmeni, 

tiek prasīts vai attiecīgais speciālists ir apguvis Microsoft corp. ietvara (framework) definētas, 

veidotas, realizētas un kontrolētas profesionālās apmācības programmas, ko apliecina spēkā 

esošs programmatūras ražotāja vai tā autorizēta mācību centra izsniegts sertifikāts MCSD 

(Microsoft Certified Solution Developer): App Builder (https://www.microsoft.com/en-

us/learning/mcsd-certification.aspx), vai arī tiek pieļauts kāds cits ekvivalents apmācības ietvars 

vai standarts. 

 

3. Jautājums par termiņa pagarināšanu: 

Vai ir iespējama iesniegšanas termiņa pagarināšana, jo piedāvātais iesniegšanas termiņš ir ļoti 

īss kvalitatīvu dokumentu sagatavošanai.  

 

Atbilde: 

Informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 17.08.2020. 

 

4. Jautājums par turpmāko uzturēšanu: 

Nolikumā nav sniegta informācija par sistēmas turpmāko lietošanu un uzturēšanu, kas ir 

izstrādājuma neatņemama sastāvdaļa. Pēc noklusējuma, uzturēšanas maksa nav iekļauta 

izstrādājuma cenā un mēs nesaprotam, vai šī cena ir vispār ierēķināta projekta budžetā.  Vai ir 

iespējams papildināt nolikumu ar punktu, kas paskaidrotu jautājumu par ikgadējo 

programmnodrošinājuma uzturēšanu, ja tāda ir paredzēta kopējā projektā? 

 

Atbilde: 

Iepirkuma priekšmetā neietilpst programmnodrošinājuma uzturēšana. Pasūtītājs plāno organizēt 

atsevišķu iepirkumu uzturēšanas darbiem.  

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece      R.Šmite 

   

 

Ruta.smite@rigassatiksme.lv 


