
 
 

 Rīgā 

APSTIPRINĀTS 

ar 2020.gada 6.augusta  

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 6.augusta lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Sabiedrības 

rīcībā esošu sistēmu funkcionālo iespēju paplašināšanas darbi ar QR koda biļetēm” (Identifikācijas 

Nr.RS/2020/28) nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus grozījumus: 

 

 

1. Grozīt iepirkuma procedūras 17.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

 

“17.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2017. gada līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz divu informācijas sistēmu pilnveidošanas projektu 

realizācijā (kad izstrādātie programmprodukti vai informācijas sistēmas papildinājumi ir 

nodoti lietošanā un darbojas produkcijas vidē), kur sniegtā pakalpojuma finanšu apjoms 

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

kā EUR 200 000,00 (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) vismaz divos projektos kopā, 

un kopā šo projektu ietvaros ir veikta: 

17.1.1. automatizētas norēķinu un pakalpojumu apstrādes informācijas sistēmas integrācija 

ar vismaz trīs biļešu tirdzniecības operatoru sistēmām, nodrošinot vismaz 2500 darījumu 

apstrādi dienā; 

17.1.2. Android lietotnes izstrāde, iekļaujot arī integrāciju ar biznesa procesa vadības 

(backoffice) informācijas sistēmu, izmantojot Rest API; 

17.1.3. Android lietotnes integrācija ar termiskās drukas principa drukas iekārtām 

(printeri).” 

 

2. Grozīt iepirkuma procedūras 17.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

 

“17.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2017. gada līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) mobilo lietotņu izstrādes projektos, kur 

katra projekta ietvaros realizētā mobilā lietotne darbojas produkcijas vidē un kopā šo 

projektu ietvaros izstrādātās mobilās lietotnes nodrošina: 

17.2.1. produktu vai pakalpojumu iegādes funkcionalitāti, tajā skaitā nodrošinot 

maksājumu karšu norēķinu un informācijas saglabāšanas funkcionalitāti; 
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17.2.2. QR koda skenēšanu un apstrādi; 

17.2.3. lietotāju autentifikāciju ar internetbanku banklink servisiem; 

17.2.4. kopējo lietotāju skaitu ne mazāk kā 20000 (divdesmit tūkstoši).” 

 

 

3. Grozīt iepirkuma procedūras 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 starptautiski atzītu sertifikātu projektu 

vadībā (piemēram, PMI, IPMA, PrinceII vai līdzvērtīgu), vai augstāko izglītību 

projektu vadībā; 

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 vai izstrādes 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.” 

 
 
 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece     R.Šmite 

 

 

 

 

 

 


