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Statistika

IKT pakalpojumu un programmatūras iepirkumi (2018.)
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Pēc līgumcenas

visi (PIL, SPSIL) IT pakalpojumi



Iesniegumu statistika
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Profesionālo spēju apliecināšana

Nepamatotas prasības

• Starptautiski atzītu sertifikātu pieprasīšana, neparedzot alternatīvus 
apliecinājumus (piemēram, augstākā izglītība)

Piemēram, projektu vadītājam - PMP, PMI, PRINCE2, IPMA sertifikāti

• Pieredze valsts sektorā



Profesionālo spēju apliecināšana

Vai samērīgi?

Prasību kombinācijas
• Informācijas sistēmu infrastruktūras un veiktspējas ekspertam ir jābūt pieredzei

vismaz vienas informācijas sistēmas un tās infrastruktūras nepārtrauktas darbības
nodrošināšanā un ātrdarbības uzlabošanā, izmantojot vismaz šādas tehnoloģijas un
programmatūras: Vmware, Windows Server, IIS, SQL Server, mongoDB un Cluster
Point. Atbilstība var tikt pierādīta ar vairākiem projektiem, bet katram jābūt 140 000
euro vērtībā

• Sistēmu analītiķim jābūt augstākai izglītībai datorzinībās un starptautiski atzītam
sertifikātam sistēmu analīzē OMG Certified UML Professional 2, CBAP vai līdzvērtīgam

• Biznesa analītiķim ir jābūt iegūtam maģistra grādam vadības zinībās vai finansēs ar
specializāciju biznesa analīzē vai augstākajai izglītībai un CBAP vai OCEB vai
līdzvērtīgai sertifikācijai, vienlaikus jābūt pieredzei konkrētajā jomā



Profesionālo spēju apliecināšana

IUB 2018.16.03. lēmums Nr.4-1.2/18-40

• Iepirkuma priekšmets «Konsultāciju pakalpojumi, programmatūras un 
dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumi»

• Prasība projekta vadītājam: augstākā izglītība projekta vadītāja specialitātē 
vai augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadībā ne 
zemāks kā PMI vai PMP vai Princell vai AFW vai CompTIA vai to ekvivalents 

• IUB:

• jābūt iegūtam vienam starptautiski atzītam sertifikātam projektu 
vadībā, kas kopumā aptver visas nepieciešamās kompetences 

• dokumenti par atsevišķu kursu noklausīšanos nav atzīstami par 
līdzvērtīgiem



Profesionālo spēju apliecināšana

IUB 12.06.2018. lēmums Nr.4-1.2/18-87
Iepirkuma priekšmets: konsultāciju pakalpojumi IKT risinājumu ieviešanai
• Prasība: informācijas drošības eksperts ar augstāko izglītību IKT jomā
• Vai LU Ekonomikas un vadības fakultātes vadības zinību maģistra grāds 

programmā «Vadības informācijas sistēmas» ir atbilstošs? 
• IUB:

• MK noteikumi Nr.322  (ietilpst sadaļā «Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības», 
nevis sadaļā «Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas» 

• Piedāvātā speciālista 7 no 11 apgūtajiem kursiem ir klasiski  vadības zinības kursi, 
apgūtais kurss « informācijas sistēmas un to vadība»  vērsts uz vadības prasmju un 
zināšanu attīstību

• Tā kā izglītība prasīta drošības ekspertam, likumsakarīgi, ka prasīta izglītība IKT, nevis 
sociālo vai vadības zinību jomā



Profesionālo spēju apliecināšana

PIL 46.p. (3) 2.p.

Profesionālās spējas var apliecināt ar  informāciju par būtiskākajām 
veiktajām piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, pievienojot izziņas 
un atsauksmes ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem, norādot 
summas, laiku un saņēmējus. Ja tas nepieciešams konkurences 
veicināšanai, var noteikt garāku pieredzes apliecināšanas termiņu

• Vai pamatoti - viena gada pieredze testētāja amatā (vienlaikus prasīta 
trīs projektu praktiskā pieredze)?



Profesionālo spēju apliecināšana

IUB 2018. gada 16.marta lēmums Nr.4-1.1/18 –41

Iepriekšējo 3 gadu laikā ir pieredze informācijas sistēmu, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju drošības pārbaužu veikšanā, ko apliecina:

• vismaz divi projekti, kur veiktas drošības pārbaudes  un kur kopējā līgumcena ir (..)  
vai testēšanas darbu apjoms ir (..)

• Augstākā Tiesa (spriedums lietā SKA – 47/2017):  nozīme ir tam, kā pretendenti –
gribas izteikuma adresāti – prasības objektīvi varēja saprast kā pasūtītāja gribu

• IUB: 
• prasība nenosaka, ka apakšpunktos noteiktajiem darbiem jābūt uzsāktiem un 

pabeigtiem iepriekšējo 3 gadu laikā
• par iegūto pieredzi liecina izpildītie pakalpojumi konkrētu līgumu ietvaros
• projektiem jābūt pabeigtiem iepriekšējo 3 gadu laikā



Informācijas precizēšana par 
kvalifikāciju

IUB 2018. gada 16.marta lēmums Nr.4-1.1/18 –41

• IUB :
• konkrētu dokumentu vai informācijas par pretendenta kvalifikāciju 

saņemšana  pati par sevi nav pašmērķis; pasūtītāju interesē, vai 
pretendentam ir atbilstoša kvalifikācija

• priekšnoteikums PIL 41.panta sestās daļas piemērošanai - pretendenta 
piedāvājumā  ir jābūt iekļautai informācijai, kas liecina par kvalifikācijas 
esamības faktu, bet šī informācija var nebūt tādā detalizācijas pakāpē, 
lai viennozīmīgi konstatētu atbilstību

• pretendents nevar piedāvājumā pilnībā neiesniegt  nolikumā tieši 
prasītu informāciju saistībā ar tā kvalifikāciju



Informācijas precizēšana par 
kvalifikāciju 

IUB lēmums Nr.4-1.2/16-209

• Vai precizējot informāciju pēc pasūtītāja pieprasījuma, var uzrādīt jaunus 
(atbilstošus) objektus, kas nav norādīti speciālista CV? 

• Par atbilstību kvalifikācijas prasību izpildi cita starpā liecina pretendenta 
piedāvājumā norādītie speciālisti. Iesniedzējs ir uzrādījis speciālistus, iesniedzis 
viņu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, kuru ir nepieciešams papildināt 

IUB lēmums Nr.4-1.2/16-77

• Informācija par speciālistu A.K. un tam izsniegto sertifikātu tika sniegta pēc 
pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, un tā ir informācija par citu speciālistu 
nekā pieteikumā norādītais

• ! PIL 49.pants – EVIPD (ESPD) kā sākotnējais pierādījums



Informācijas precizēšana par 
piedāvājumu

AT Administratīvo lietu departamenta 13.10.2018. spriedums SKA-
1006/2018

Piedāvājuma precizēšanas jēga ir atklāt pretendenta jau piedāvājuma 
iesniegšanas laikā pastāvējušo ieceri attiecībā uz piedāvājumu, kas 
sākotnēji nav formulēta pietiekami konkrēti vai skaidri, taču jauna 
satura piešķiršana kādam piedāvājuma formulējumam  (pat ja šis 
saturs nekonkrētajam formulējuma atbilst) uzskatāma par piedāvājuma 
grozījumiem.



Speciālistu kvalifikācijas vērtēšana

PIL 51.panta (2) 2.p. b):

• nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, var vērtēt iepirkuma 
līguma izpildes vadības struktūru un iesaistītā personāla kvalifikāciju un 
pieredzi

! Ja personāla kvalifikācijai un pieredzei nosaka atlases prasības
• nevar tikt vērtēti tie paši aspekti! (PIL 46. panta (3) 7.p.)

• var vērtēt tās pašas izglītības vai kvalifikācijas citus aspektus, piemēram, kā 
minimālā atlases prasība speciālistam ir izvirzīta juridiskā izglītība, bet cita 
veida papildu izglītību var vērtēt piedāvājuma izvēles kritērija ietvaros



Vērtēšanas kritēriji

• Vadošo speciālistu kopīga pieredze (viena projekta ietvaros) nodokļu 
vai tiem atbilstošu maksājumu administrēšanas sistēmas izstrādē (vai 
līdzvērtīgos projektos)

un vienlaikus

• Vadošo speciālistu aizvietojamība ( tiek piedāvāti vairāki attiecīgi 
kvalificēti aizvietojami speciālisti

Ja speciālisti līguma izpildes laikā tiks aizvietoti, netiks saglabāta 
kombinācija, par kuru tika piešķirts attiecīgais punktu skaits – būtiski 
līguma grozījumi!

Vai ir būtisks sistēmas lietošanas mērķis, ja tiek vērtēta komanda?



Garantijas saturs

Piemēri no nolikumiem

Vai pamatoti?

• Vērtēšanas kritērijs – garantijas ietvaros bezmaksas nodrošināto papildu izmaiņu 
pieprasījumu skaits

• Līgumprojektā nosacījumi – 24 mēnešus pēc pieņemšanas – nodošanas akta 
garantijas uzturēšanas ietvaros jānodrošina bezmaksas izmaiņu pieprasījuma 
realizācija ne mazāk kā 200 cilvēkstundas

• 12 mēnešu garantijas periodā jāsniedz konsultācijas par nodevumiem

• Garantijas periodā vismaz vienu reizi pusgadā jāuzstāda atjauninājumi 
(virtualizācijas programmatūrai, serveru operētājsistēmai u.c.)



Garantijas saturs

Tehniskā atbalsta, konsultāciju un sistēmas izmaiņu pieprasījuma 
realizācija (ciktāl darbības nav tiešā veidā attiecināmas uz garantijas 
nodrošināšanu) nav uzskatāma par garantijas nodrošināšanu

Iepriekš minēto pakalpojumu sniegšana - atsevišķs pakalpojums, kas 
tiek nodrošināts par noteiktu samaksu un ietilpst kopējā līguma izpildes 
termiņā

• LIKTA vadlīnijas:
• Izstrādātājs var garantēt tikai piegādātā, nevis vēlāk modificētā produkta 

garantiju
• Garantijas saistības – loģiskā biznesa cikla līmenī (6 mēneši – 1 gads)



Papildu informācija

IUB tīmekļvietnē

• IEPIRKUMU VEICĒJIEM

• Iepirkumu vadlīnijas → Skaidrojumi un ieteikumi

• Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru 
dokumentācijā un norisē

• Nozaru iestāžu un organizāciju ieteikumi

• IKT nozares rekomendācijas



Paldies!


