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.jautājums
Lai Pretendents piedāvātu Pasūtītājam pēc iespējas atbilstošāku risinājumu, kurš
homogēni iekļautos Pasūtītāja IT saimniecībā un būtu pārvaldāms izmantojot esošās
Pasūtītāja speciālistu kompetences, lūdzam norādīt Pasūtītāja esošo sistēmu (VNJPR,
VKR) lietojumprogrammatūras izmantotās tehnoloģijas un izstrādes valodas (datu
bāzu sistēmas jau ir norādītas iepirkuma dokumentācijā).
Atbilde. Programmatūra izstrādāta, izmantojot Ruby programmēšanas valodu.
2.jautājums
Pretendentam nav īsti saprotama Pasūtītāja vēlme prasības 10.2.5.1 (kvalifikācijas
prasība Projekta vadītājam) ietvaros vienam speciālistam prasīt trīs dažādus
profesionālos sertifikātus. Pretendenta-prāt katrs no šiem sertifikātiem ir ar savu
specifiku un katram no tiem ir atbilstoša loma IT piegādātāju organizācijās.
PMP/PRINCE2 sertifikācija ir atbilstoša izglītība projektu pārraugiem /
struktūrvienību vadītājiem / lielu projektu (kas sastāv no vairākām apakškomandām)
vadītājiem projektu pārvaldībā vairāk atbalstot ūdenskrituma tipa projektu realizāciju.
Savukārt Scrum Master sertifikācija ir atbilstoša mazu/vidēju projektu vadītājiem /
izstrādes vadītājiem spējās programmatūras izstrādes projektos. CRISC ir specifiska
izglītība risku pārvaldībā, kas ir atbilstoša kvalitātes vadītājiem / struktūrvienību
vadītājiem / risku pārvaldniekiem, kuri ievieš un koordinē vienotu risku vadību visā
organizācijā un projektos.
Ņemot vērā, ka riska vadība un projekta vadība ir nodalāmas lomas projektā, lūdzam
samazināt projekta vadītājam definētās prasības vai arī precizēt prasību, ka tās
atbilstību var nodrošināt vairāki speciālisti, piemēram: projekta vadītājs un kvalitātes
vadītājs.
Atbilde. Tiks veikti grozījumi atklāta 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) nolikuma 10.2.5.1.punktā, izsakot to šādā
redakcijā:
„10.2.5.1. Projekta vadītājam ir augstākā izglītība (bakalaura grāds, profesionālā
augstākā izglītība vai maģistra grāds) datorzinībās vai vadībzinībās, iepriekšējo (trīs)
gadu laikā pieredze projektu vadībā, kur realizēti vismaz 2 (divi) pēc apmēra
iepirkumu priekšmetam līdzvērtīgi projekti informācijas sistēmu izstrādei vai
pilnveidošanai, starptautiski atzīta sertifikācija projektu vadības nodrošināšanā (PMP,
PRINCE Practitioner vai līdzvērtīga (ekvivalenta) sertifikācija) vai atbilstoša
akadēmiskā izglītība un zināšanas Agile Scrum metodikas pielietojumā, kuras
apliecina Certified SCRUM Master vai līdzvērtīgs sertifikāts”.

