APSTIPRINĀTS
2019.gada 2.maija
Iepirkumu komisijas sēdē
(protokols nr. PND 2019/8M ERAF – 2)

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes Nr. 1
uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem iepirkumā “Mobilās lietotnes
“Tīrs ūdens” izstrāde un uzturēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. PND
2019/8M ERAF, ietvaros:
Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma “Mobilās lietotnes “Tīrs ūdens” izstrāde un
uzturēšana”, id.nr. PND 2019/8M ERAF nolikuma sastāvdaļa, to jāņem vērā un tas attiecas uz
visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.
Komisija sniedz šādus skaidrojumus par atklātā konkursa Nolikumu:
Komisijas atbildes
Pretendentu jautājumi
Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –
pasūtītāja vietnē EIS bet jāiesniedz PIL) 1.panta 23.punktam “Pircēja profils –
pieteikums Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne
novads, LV – 5301. Nav iespējams EIS valsts elektroniskās informācijas sistēmā
vietnē?
piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā
pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem
uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu, par
plānotājiem
iepirkumiem,
noslēgtajiem
līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī
citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem
saistītu informāciju.” Savukārt PIL pārejas
noteikumu 3.punkts nosaka, ka Elektroniskā
pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana
jāparedz attiecībā uz PIL 9. un 10.panta
iepirkumiem – atvasinātām publiskajām
personām un to iestādēm no 2019.gada
1.oktobra.
Ņemot vērā minēto, paskaidrojam, ka Iepirkuma
nolikuma noteikumi neparedz piedāvājumu
iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā
(turpmāk – EIS). Piedāvājumi iesniedzami
atbilstoši Nolikuma 1.8.1.punkta prasībām.
Nolikuma 2.2.2.punkts: vismaz vienas Dabas novērojumu reģistrācijas funkcija ir ļaut
mobilas lietotnes izstrādē katrai platformai mobilās lietotnes lietotājam reģistrēt (fiksēt un
(Andriod un iOS), kas veic dabas saglabāt) savus dabas novērojumus, piemēram,
novērojumu reģistrācijas funkcijas. Lūdzu savvaļas augu vai dzīvniekus sugas, izmantojot
paskaidrot kas ir dabas novērojumu sugu klasifikatoru.
reģistrācijas funkcijas?
Nolikuma 2.3.2.punkts: Lūdzu skaidrot kas ir Komisija norāda, ka Nolikuma 2.3.2.punktā un
hidrobioloģs
vai
4.
Pielikumā
ir 4.pielikumā ir ieviesušās drukas kļūdas. Abās
Hidrobioologs. Varbūt abās vietās ir domāts norādītajās vietās ir domāts – Hidrobiologs.
hidrobiologs? Kāda tā funkcija šajā projektā? Hidrobiologa funkcijas šajā projektā ir
sagatavot profesionālu un kvalitatīvu saturu
mobilajai lietotnei atbilstoši Tehniskās

Līguma paredzētā cena 12 500 EUR.
Mūsuprāt 2 platfomru izstrādei 4 mēnešu
projektam šī summa ir par zemu. Vai līgums
tiks slēgts ja piedāvājumi būs augstāki par
norādīto summu?

specifikācijas 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. sadaļās
noteiktajām prasībām.
Atbilstoši Nolikuma 1.5.5.punktam iepirkuma
“priekšmeta paredzamā kopējā līgumcena ir
līdz EUR 12 500.00 (divpadsmit tūkstoši pieci
simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības
nodokļa. Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā
līgumcena pārsniegs paredzamās līgumcenas
apmēru, Pasūtītājs būs tiesīgs noraidīt
piedāvājumu.”
Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena
pārsniegs iepirkuma paredzamo līgumcenu
EUR 12 500.00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti
euro un 00 centi) Pasūtītājs izvērtēs savas
budžeta iespējas un lems par turpmāko rīcību
savu finišu līdzekļu ietvaros.

Tehniskajā specifikācijā:
5.1.) Visu mobilās lietotnes saturu, izņemot
5.1.) Kas nodrošina saturu? Vai tas ir Pasūtītāja sagatavotu tūrisma maršrutu datus,
sagatavots no Pasūtītāja?
nodrošina Pretendents.
5.2.) 5.4. Lietotnei ir jāatbalsta latviešu un
lietuviešu valodas, kā arī jāparedz iespēja
nākotnē pievienot vēl citas valodas.
Tulkošanu nodrošina pretendents. Tulkošanu
nodrošina Lietuviešu valodai vai visām kas
būs 12 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas?
Vai ir nodrošināta mājas lapa ar vadības rīku
nepieciešamajam saturam?

Kas nodrošina aplikāciju dizainu?

5.2.) Atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. daļai
mobilajām lietotnēm ir jābūt sagatavotām 2
valodās: latviešu valodā un lietuviešu valodā. Šī
projekta ietvaros nav paredzēta citu valodu
pievienošana, taču jābūt tehniskai iespējai to
izdarīt.
Pretendenta lietotnes satura vadības sistēma
var tikt lietota Pasūtītāja iesniegto maršrutu
uzturēšanai, bet šī nav obligāta prasība. Sugu
meklēšanas informācijai un anketai jābūt
iekļautai lietotnē un pieejamai bez interneta
pieslēguma.
Lietotnes
dizaina
izstrādi
nodrošina
Pretendents.

