
 
Rīgā 

                                                                                       

  

04.08.2020.  

       

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: 

Tehniskajā specifikācijā nekur nav aprakstītas lietotnes RigaCard un sistēmas SKUS un EPS 

tehniskie parametri vai jebkādi citi tehniskie dati, lai varētu izvērtēt paredzamo darbu apjomu 

ar šīs lietotnes un sistēmu integrāciju un papildināšanu. 

 

Lūdzam norādīt, kas ir veicis RigaCard, EPS un SKUS izstrādi, un kur var iepazīties ar šīs 

lietotnes un sistēmu tehnisko dokumentāciju? 

 

Vai pastāv iespēja klātienē iepazīties ar šo sistēmu programmatūru? Vai arī pasūtītājs var 

nodrošināt attālinātu pieeju? 

 

Atbilde: 

Iepirkuma procedūras nolikuma 7.punktā ir noteikta kārtība, kā iespējams iepazīties ar 

iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar tehniska rakstura dokumentāciju.  

 

2. Jautājums: 

Tehniskajā specifikācijā nekur nav norādīts, kādas ierīces pasūtītājs izmanto sistēmu un 

lietotnes darbības nodrošināšanai. 

 

Lūdzam izskaitīt visas ierīces, kas tiek izmantots sistēmu un lietotnes darbības nodrošināšanai, 

lai varētu saprast veicamo integrāciju un pielāgošanas darbību apjomu.   

 

Atbilde: 

Informējam, ka RigaCard lietotne ir realizēta gan Android gan iOS operētājsistēmās, kontroles 

lietotne ir realizēta tikai Android operētājsistēmā (darbināšanai pārsvarā uz Samsung S sērijas 

viedierīcēm), kā arī t.sauc. back-office nodrošinājums - Microsoft corp. bāzētā vidē, kā MS 

SQL, MS Azure, MS .net. 
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3. Jautājums: 

Tehniskās specifikācijas 3.punktā ir aprakstīta darbu gaita un nodevumu uzskaitījums, taču 

nekur nav noteikti nekādi starptermiņi attiecībā uz katru nodevumu un darbību. 

 

Līdz ar to vai esam pareizi izpratuši, ka pretendents pats var organizēt un noteikt savu darbu 

izpildes un nodevumu izpildes grafiku, ja kopumā darbi tiek veikti līgumā noteiktā termiņā? 

 

Atbilde: 

Pretendents pats var organizēt un noteikt savu darbu izpildes un nodevumu izpildes grafiku, ja 

kopumā darbi tiek veikti līgumā noteiktajā termiņā.  

 

 

4. Jautājums: 

Tehniskās specifikācijas 5.punktā ir noteikts, ka līguma ietvaros ir jāveic pilna cikla testēšanu 

ar Pasūtītāja norīkotu personu dalību (apjomā līdz 300 testētāji), izrietošu labojumu un 

papildinājumu veikšanu, un fināla nodevumu nodošanu pieņemšanai un apstiprināšanai. 

 

Lūdzam apstiprināt, ka šī testēšana ir jāveic Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņā. Kas veiks šīs 

testēšanas organizāciju un nodrošinās nepieciešamo testētāju skaitu? Pasūtītājs? Kāda būs šīs 

testēšanas norise? 

 

Atbilde: 

Līguma projekta 3.1.punktā ir noteikts maksimālais Izpildītāja darbu veikšanas termiņš, kas ir 

3 mēnešu laikā no Līguma stāšanās spēkā brīža. Testēšanas scenāriju un plānu sagatavo 

Izpildītājs, un to saskaņo un koordinē Līguma projekta 11.2.punktā noteiktā Pasūtītāja 

pilnvarotā persona. 

 

5.Jautājums: 

Ņemot vērā, ka bez šīs informācijas komersants, kas iepriekš nav veicis nekādus darbus 

pasūtītāja attiecībā uz viņu sistēmām, nevar sagatavot piedāvājumu, lūdzam pagarināt 

piedāvājuma iesniegšanas termiņu. 

 

Atbilde:  

Pasūtītājs informē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 

17.augustam.  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece      R.Šmite 

   

 

Ruta.smite@rigassatiksme.lv 


