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12.08.2020.  

 

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. 

 

Jautājums: 

Sakarā ar konkursu RS 2020/28 "Sabiedrības rīcībā esošu sistēmu funkcionālo iespēju 

paplašināšanas darbi ar QR koda biļetēm" vēlamies precizēt informāciju par esošās lietotnes 

tehnisko raksturojumu. 

Tā kā konkursa nolikumā tiek prasīts izveidot papildinājumu jau esošai lietotnei Riga 

Card, vēlamies precizēt, kādi šīs aplikācijas tehniskie parametri. Kādā vidē tā tika veidota un 

pēc kādiem principiem strādā? Vai ir iespējams saņemt sīkāku aplikācijas tehnisko 

raksturojumu, lai varētu veikt atbilstošu piedāvājumu un plānot izstrādes metodes? 

 

Atbilde:  

Tehniskajā specifikācijā ir noteikts, ka Pretendentam jānodrošina esošo lietotņu 

papildināšana, kur viena no tām ir RigaCard, bet otra – biļešu kontrolieru speciāla lietotne. 

RigaCard lietotne ir publicēta Google Play uzstādīšanai uz Android ierīcēm, kā arī biļešu 

kontrolieru lietotne arī ir darbināma Android vidē. Papildus informējam, ka iesaistītajos 

esošajos tehniskajos risinājumos ir integrēti un darbināmi norēķinu mehānismi, kā arī lietotāju 

autentifikācija, kas balstīta uz t.sauc. “bank-link” metodi. Tā kā projektā ir paredzēts nodrošināt 

biļešu pārdošanu-iegādi, tad no tā izriet, ka RigaCard ietvarā ir jānodrošina iespējas veikt 

tūlītēju samaksas ieturēšanu no pircēja, gan izmantojot jau esošos norēķinu mehānismus, gan 

izskatot arī Pretendenta (ar pasūtītāju saskaņotu) realizācijas piedāvājumus. Tomēr, 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. 
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Papildus informējam, ka ieinteresētajam piegādātājam saskaņā ar iepirkuma procedūras 

nolikuma 7.punktā noteikto, ir tiesības iepazīties ar Pasūtītāja rīcībā esošās sistēmas funkcionālo 

iespēju paplašināšanas darbiem saistīto dokumentāciju klātienē Sabiedrības telpās Vestienas 

ielā 35, Rīgā. Lai iepazītos ar iepriekšminētajiem dokumentiem, aicinām sazināties ar 

Administratīvo resursu pārvaldības direktora vietnieku informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jautājumos Nilu Koleči, e-pasta adrese: nils.kolecis@rigassatiksme.lv. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece      R.Šmite 

   

 

Ruta.smite@rigassatiksme.lv 


