Atklātā konkursa „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra un Valsts
kompensācijas reģistra pilnveidošana, funkciju atbalsta moduļu un informācijas
servisu izstrāde, ieviešana un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas numurs
JPA 2014/4) ietvaros sniegtās atbildes uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem
1.Gadījumos, ja Pasūtītājs neapstiprina sprinta nodevumus, vai ir pieļaujami, ka tiek
uzsākts jauns izpildes kārtas posms (sprints)?
Atbilde. Ir pieļaujami. Gadījumā, ja sprinta nodevumi nav apstiprināti kopumā, tiek
apstiprināti lietotājstāsti, kuri ir izpildīti pilnībā, nepieņemtie lietotājstāsti tiek iekļauti
projekta uzkrājumā un pievienoti nākamo sprintu darba apjomam.
2.Vai Pasūtītājam ir pieņemami, ka izpildes kārtas plānā norādītie finanšu novērtējumi
būs mazāki vai lielāki par Finanšu piedāvājumā norādītajām izpildes kārtas
izmaksām, nemainoties līguma kopsummai?
Atbilde. Pretendents ir atbildīgs par precīza un korekta Finanšu piedāvājuma
iesniegšanu. Līguma izpildes kārtas novērtējuma novirzes no Finanšu piedāvājuma
pieļaujamas gadījumā, ja Tehniskajā specifikācijā noteiktajā darbu apjomā
lietotājstāstu fiksēšanas un saskaņošanas gaitā ir radušās darbu apjoma izmaiņas
(izmaiņu pieprasījumi).
3.Vai Pretendents veiks izpildes kārtas norēķinu ar Pasūtītāju, vadoties pēc
Pretendenta finanšu piedāvājumā minētajām summām vai arī no izpildes kārtas plānā
norādītajām un apstiprinātajām summām?
Atbilde. Par katras kārtas izpildi Pasūtītājs maksās atbilstoši Finanšu piedāvājumā
norādītajai līgumcenai un maksu par Pasūtītāja apstiprinātajiem izmaiņu
pieprasījumiem (tas var būt arī cenas samazinājums, ja darbu apjoms tiek samazināts).
Pretendentam, vadoties no tehniskās specifikācijas informācijas ir jāveic darbu
apjoma novērtējums, paredzot nepieciešamās darbības, lai sasniegtu Tehniskajā
specifikācijā paredzēto rezultātu.
4.Gadījumā, ja veicot sprinta nodevumu saskaņošanu, Puses identificēs jaunus
izmaiņu pieprasījumus (attiecībā pret Konkursa nolikumā iekļauto Tehnisko
specifikāciju), vai to realizācija būtu jāiekļauj nākamajā (-jos) sprintā?
Atbilde. Identificējot izmaiņu nepieciešamību, atkarībā no izmaiņu prioritātes Puses
vienosies par sprintu, kurā iekļaujamas izmaiņas (t.i., tas var būt kā nākamais sprints,
tā arī nākamā kārta).
5.Kāda būs norēķinu kārtība par realizētiem un Pasūtītāja apstiprinātiem izmaiņu
pieprasījumiem?
Atbilde. Samaksa par realizētajiem izmaiņu pieprasījumiem tiks veikta tās kārtas
ietvaros, kurā izmaiņu pieprasījumi tiks realizēti. Ja izmaiņu pieprasījumi tiks realizēti
uzturēšanas un atbalsta pieprasījumu ietvaros, tie tiks apmaksāti atbilstoši Līguma
8.10.punktam.
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6.Aizpildot darbietilpības novērtēšanas tabulu, vai Pretendentam ir jānorāda tikai ar
tiešo programmatūras izstrādes nodevumu radīšanu nepieciešamo laiku (piemēram,
analīze/programmēšana/testēšana), jeb jāiekļauj ir visas izmaksas, tai skaitā
dokumentu nodevumu radīšana, uzturēšanas un garantijas izmaksas, un citas?
Atbilde. Darbietilpības novērtēšanas tabulai jāietver visas izstrādes procesa izmaksas
(projekta vadība, analīze, projektēšana, programmēšana, testēšana, dokumentēšana,
uzkrājums garantijas saistību nodrošināšanai).
7.Aizpildot darbietilpības novērtēšanas tabulu, pēc kādiem kritērijiem Pretendentam
būtu jāvadās, nosakot dimensijas, piemēram, „Stipri sarežģīts”? Šādas dimensijas
mērījums var būt subjektīvs, īpaši to attiecinot uz elementiem, kuru maksimālo
sarežģītību grūti ierobežot, piemēram, algoritmi vai sistēmu integrācijas ar citām
sistēmām.
Atbilde. Prasību sarežģītības novērtēšanas metodika norādāma tehniskajā
piedāvājumā (6.3.2.1.punkts) un tiks pielietota līguma izpildes laikā. Katrs
pretendents ir tiesīgs noteikt savus individuāli noteiktus kritērijus prasības
sarežģītības noteikšanai.
8.Vai pareizi saprotam, ka ar terminu „Nevizuālie datu elementi, kas nav saistīti ar
datu saglabāšanu datu bāzē” darba apjomu sarežģītības tabulā tiek apzīmēti
programmatūras algoritmu aprēķināšanas starprezultāti?
Atbilde. Jā.
9.Vai pareizi saprotam, ka ar terminu „Iekšējās integrācijas objekti” tiek apzīmētas
sistēmas biznesa funkcionalitātes nodrošināšanas līmeņa komponentes (webservisi,
komponentes, kas veic servera puses datu validācijas un algoritmus, utt.)?
Atbilde. Jā.

