APSTIPRINĀTS
2019.gada 3.maija
Iepirkumu komisijas sēdē
(protokols nr. PND 2019/8M ERAF – 2)

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes Nr. 2
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
Nolikumā lasu šādu punktu: vismaz vienas Izstrādājamās lietotnes pamatfunkcionalitāte ir
mobilas lietotnes izstrādē katrai platformai dabas novērojumu veikšana, līdz ar to
(Andriod un iOS), kas veic dabas nolikumā iekļauta prasība par pieredzi līdzīgu
novērojumu reģistrācijas funkcijas. Vēlos lietotņu izstrādē.
precizēt šo prasību, kāda ir tās būtība, jo no
uzdevuma redzu, ka tehniskais uzdevums
neietver
unikālus
risinājumus,
kas
izmantojami tikai dabas novērojumu
reģistrēšanai. Protams, saprotu hidrobiologa
nepieciešamību saturiskās puses izstrādei, bet
no tehniskās puses aplikācija izmanto
risinājumus, kas tiek izmantoti dažādās
aplikācijās
Kas klasificējas kā dabas novērojumu Dabas novērojumu reģistrācijas funkcija ir ļaut
reģistrācijas aplikācija? Vai, piemēram, soļu mobilās lietotnes lietotājam reģistrēt (fiksēt un
skaitītājs ir par tādu uzskatāms, ņemot vērā, saglabāt) savus dabas novērojumus, piemēram,
ka cilvēka kustības reģistrēšana var tikt savvaļas augu vai dzīvniekus sugas. Soļu
uzskatīta par dabas novērojumu.
skaitīšanas funkcija šī nolikuma izpratnē netiek
uzskatīta par dabas novērojumu.
Kas no tehniskā specifikācijā norādītajā Hidrobiologa funkcijas šajā projektā ir
jādara hidrobiologam?
sagatavot profesionālu un kvalitatīvu saturu
mobilajai lietotnei atbilstoši Tehniskās
specifikācijas 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. sadaļās
noteiktajām prasībām.
No
kurienes
tiek
ņemtas Mobilās lietotnes attēlus/ informāciju nodrošina
bildes/informācija? Pasūtītāja mājas lapas? Pretendents.
Piegādātājam ir jānodrošina arī tulkošana Jā, Pretendetam ir jānodrošina tulkošana uz
Lietuviešu valodai?
Lietuviešu valodu.
Kādas dizaina identitātes vadlīnijas ir Īpašu dizaina identitātes vadlīniju nav, bet
pieejamas?
obligāts nosacījums, ka ir jāievēro Latvija –
Lietuvas programmas komunikācijas vadlīnijas:
http://latlit.eu/wpcontent/uploads/2018/06/Communicationguidelines-V.4-yellow.pdf.

Ezeros un ezeru tuvumā sastopamo sugu Lietotne saglabā veikto dabas novērojumu un
meklēšana.
ļauj lietotājam veikt saglabāto novērojumu
Gadījumam, kad lietotājs uzreiz atpazīst apskati.
ieraudzīto sugu, lietotnei jānodrošina sugu
meklēšana, ievadot meklēšanas logā vismaz
pirmos trīs sugas nosaukuma simbolus un
izvēloties rezultātu no iegūtā saraksta.
Sarakstam ir jāsatur vismaz 500 floras un
faunas sugu nosaukumi, kuri ir raksturīgi
projekta teritorijai. Meklēšanas rezultātā tiek
iegūts sugas latīniskais nosaukums un
nosaukums izvēlētajā lietotnes (latviešu vai
lietuviešu) valodā.
Lūdzu paskaidrojiet - šeit nepieciešams 500
sugu nosaukumi un ko lietotājs ar tām var
darīt kad atrod? Piemēram lietotājs ierauga
raudiņu ezerā viņš tās nosaukumu atrod
aplikācija un kas notiek?

