
 
 

 Rīgā 

APSTIPRINĀTS 

ar 2020.gada 28.jūlija  

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Iepirkuma procedūras 

 “Sabiedrības rīcībā esošu sistēmu funkcionālo iespēju paplašināšanas darbi ar QR koda biļetēm” 

identifikācijas Nr.RS/2020/28 

NOLIKUMĀ 

 

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Sabiedrības rīcībā esošu sistēmu funkcionālo 

iespēju paplašināšanas darbi ar QR koda biļetēm” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2020/28) 

Iepirkuma komisijas 2020.gada 18.maija lēmumu, izdarīt atklāta konkursa “Par apsardzes 

pakalpojumu sniegšanu” (Identifikācijas Nr.RS/2020/15) nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus 

grozījumus: 

 

1. Visā nolikuma tekstā skaitļus un vārdus „2020.gada 03.augusts plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „2020.gada 17.augusts plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā. 

2. Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 17.3.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“17.3.1. Projekta vadītājs, kurš atbilst šādām minimālām prasībām: 

17.3.1.1. ar augstāko izglītību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā ar 

specializāciju projektu vadībā vai augstāko izglītību informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju jomā un starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā (piemēram, PMI, 

IPMA, PrinceII vai līdzvērtīgu); 

17.3.1.2. ar pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2017. gada līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai), vismaz 2 (divu) mobilo lietotņu izstrādes projektos, kā projekta 

vadītājam, kur katra projekta ietvaros realizētā mobilā lietotne darbojas produkcijas 

vidē  

17.3.1.3. ar pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2017. gada līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) vismaz vienas informācijas sistēmas pilnveidošanas projekta 

realizācijā, kurā izstrādātie programmprodukti vai informācijas sistēmas papildinājumi 

ir nodoti lietošanā un darbojas produkcijas vidē un kur sniegtā pakalpojuma finanšu 

apjoms (pilnā apjomā pabeigtu un pasūtītāja pieņemtu darbu kopējais finanšu apjoms) 

ir ne mazāks kā EUR 200000,00 (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli). 

17.3.1.4. latviešu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī.” 

3. Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 17.3.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“17.3.3. Programmētājs, ne mazāk kā divi speciālisti, kuri kopā atbilst šādām minimālām 

prasībām: 

17.3.3.1. vismaz viens speciālists ir ar pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2017. 

gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) vismaz 2 (divu) mobilo lietotņu izstrādes 
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projektos, kā programmētājam, kur katra projekta ietvaros realizētā mobilā lietotne 

darbojas produkcijas vidē. 

17.3.3.2. katram no speciālistiem ir pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2017. 

gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) vismaz vienas informācijas sistēmas 

pilnveidošanas projekta realizācijā, kurā izstrādātie programmprodukti vai 

informācijas sistēmas papildinājumi ir nodoti lietošanā un darbojas produkcijas vidē 

un kur sniegtā pakalpojuma finanšu apjoms (pilnā apjomā pabeigtu un pasūtītāja 

pieņemtu pilnveidošanas darbu kopējais finanšu apjoms) ir ne mazāks kā EUR 

200000,00 (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli); 

17.3.3.3.   katram no speciālistiem ir spēkā esošs programmatūras ražotāja vai tā 

autorizēta mācību centra izsniegts sertifikāts MCSD (Microsoft Certified Solution 

Developer): App Builder vai ekvivalentu.” 

4.  Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 17.3.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“17.3.4. Sistēmu integrācijas eksperts, kurš atbilst šādām minimālām prasībām: 

17.3.4.1.  ar pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2017. gada līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) vismaz vienas informācijas sistēmas pilnveidošanas projektā, kā 

sistēmu integrācijas ekspertam, kurā izstrādātie programmprodukti vai informācijas 

sistēmas papildinājumi ir nodoti lietošanā un darbojas produkcijas vidē un kur sniegtā 

pakalpojuma finanšu apjoms (pilnā apjomā pabeigtu un pasūtītāja pieņemtu 

pilnveidošanas darbu kopējais finanšu apjoms) ir ne mazāks kā EUR 200 000,00 

(neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).  

17.3.4.2. ar spēkā esošu programmatūras ražotāja vai tā autorizēta mācību centra 

izsniegtu sertifikātu MCSD (Microsoft Certified Solution Developer): App Builder vai 

ekvivalentu.” 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja         K.Meiberga 

 

 

 

 

 

 


