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«ZZ Dats»

• 100% Latvijas uzņēmums

• Darbojas kopš 1996. gada

• ISO 9001 un ISO 27001

• Vairāk par 150 darbinieku

• Oriģināl programmatūras izstrāde un uzturēšana

• Augstākā līmeņa kompetences pie pasaules tehnoloģiju 

uzņēmumiem (piem. Oracle, Microsoft u.c.)
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«ZZ Dats» daži lielākie klienti

Visas Latvijas pašvaldības 

Kopā 119

Vairāk kā 250 000 autorizētu lietotāju 
«ZZ Dats» portālā epakalpojumi.lv

Latvijas Republikas
Prokuratūra

Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra

AS "Augstsprieguma tīkls"

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs

Latvijas vadošās komercbankas



Vēlamais



Realitāte



Pavisam cita realitāte….



Visizcilākā tehniskā specifikācija negarantē 
100% rezultātu, ja kā minimums nav:

• Atbilstoša kvalifikācija

• Vērtēšana



Esošie normatīvi, vadlīnijas
• Publisko iepirkumu likums:

II nodaļa Sagatavošanās iepirkumam, iepirkuma procedūras dokumentu 
sagatavošana un tehniskās specifikācijas

V nodaļa Kandidātu un pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle 

• IKT nozares rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma 
vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā:



Problēmu kopums var būt gan pasūtītāja, 
gan izpildītāja pusē, taču pasūtītājam 

vienmēr pastāv iespēja mazināt savus riskus 
pret izpildītāju negodprātīgu un nolaidīgu 

rīcību.



Ko nedarīt…



Neprasīt pārrakstīt Tehniskās specifikācijas 
piedāvājumus apgalvojuma formā.



Ko darīt…



Izvēlēties praktisko pieeju – empīrisko 
metodi



Kā to realizēt….ko prasīt….

• Demonstrācijas – prototipus

• Realizētus risinājumus – funkcijas

• Atsevišķus elementus

• U.c.



Demonstrācijas-prototipi

Piemēro risinājumiem ar vispārpieņemtu (standartizētu) 
pieeju biznesa procesu un izpildes funkciju realizācijā. 

Piemēram gataviem biznesa risinājumiem:

• lietvedība

• grāmatvedība

• personāla vadība risinājumi

• u.c. 



Realizēti risinājumi - funkcijas

Piemēro uz atsevišķu biznesa procesu, funkciju 
realizāciju demonstrāciju, kas var būt arī daļa no 
standartizētiem risinājumiem.

Piemēram e-pakalpojumu demonstrācija atbilstoši 
elektronizācijas līmenim ar konkrētām funkcijām.



Atsevišķi elementi
Piemēro kā atsevišķus elementus, kas saistoši konkrētas 
izstrādes risinājuma sakarā, turklāt demonstrējamās 
funkcijas var nebūt savā starpā saistītas, bet ir saistošas 
izstrādājamā risinājuma kontekstā.

Piemēram, viens elements ir kādā konkrētā tehnoloģijā 
un struktūrā veidota web vietne, bet otrs elements ir 
maksājumu funkcijas demonstrācijas prasība saistībā, 
piemēram ar komercbankām.



Piemērs

Ir tehniskā specifikācija ar virkni prasību par funkcionalitāti, 
kur katrai prasībai pretendents 

atzīmē 1 vai 0. 

Punkti ne tikai tiek skaitīti, ja tie tiek atzīmēti kā izpilde, bet 
tie ir arī jādemonstrē.

Prasības Izpilda – 1, Neizpilda - 0

Prasība 1 1

Prasība 2 0

Prasība 3 1

Prasība 4 1

Prasība 5 0



Ieguvumi

• Nav ierobežojuma piemērot iepirkumu procedūrās;

• Tiek iegūta visa veida resursu ekonomija;

• Pienācīgi un laikā izpildītas prasības;

• Iegūts atbilstošs rezultāts;

• Efektīvi izmantoti līdzekļi;

• Minimizēti riski.



Paldies!


