
Ieienteresētā piegādātāja jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās 

atbildes par sarunu procedūru Nr. FM VID 2011/110 “VID informācijas 

sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšana” 

2011.gada 11.oktobrī 

 

 

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ar 2011.gada 2.augusta 

rīkojumu Nr.2348 izveidotā iepirkuma komisija ir saņēmusi un izskatījusi 

ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma Nr. FM VID 2011/110 “VID 

informācijas sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšana” kandidātu atlases 

instrukciju un vienlaikus ar atbilžu sniegšanu jautājumu iesniedzējam ievieto šo 

informāciju VID mājas lapā internetā: www.vid.gov.lv sadaļā “Aktualitātes” 

(apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi no 01.11.2009.”, attiecīgajā tās daļā). 

 

1.jautājums 

Lūdzam skaidrot Instrukcijas 3.5.3. punktā minēto - „Kandidātam 

jānodrošina, ka Sistēmu novērtēšanas procesā iesaistīto speciālistu 

profesionālās zināšanas kopumā tiek nodrošinātas eksperta līmenī”. Vai mēs 

pareizi saprotam, ka Kandidāta piedāvātie speciālisti kopumā nevis katrs 

atsevišķi nodrošina atbilstību Instrukcijas 2.pielikuma 3.tabulā izvirzītajām 

prasībām? 

  

Atbilde 

 Saskaņā ar Instrukcijas 3.5.3.apakšpunktā noteikto katram no Kandidāta 

piedāvātajiem speciālistiem jānodrošina atbilstību Instrukcijas 2.pielikuma 

3.tabulā izvirzītajām prasībām. 

 

2.jautājums 

Vai Kandidātam un tā projektā iesaistītajiem speciālistiem ir 

nepārtraukti jānodrošina neatkarība no VID informācijas sistēmu izstrādātāja, 

piegādātāja un uzturētāja, kā arī speciālistiem, kas ir iesaistīti VID informācijas 

sistēmu izstrādē, piegādē un uzturēšanā? Ja jā, tad kādi ir ierobežojumi, kādi ir 

likumdošanas akti vai profesionālie standarti, kas jāievēro? 

  

Atbilde 

Projektā iesaistītajiem speciālistiem jāievēro Informācijas sistēmu audita 

un kontroļu asociācijas (Information Systems Audit and Control Association, 

ISACA) noteiktais Profesionālās ētikas kodekss (Code of Professional Ethics), 

kā arī tā atbalstošais IT audita standarts (IT Audit and Assurance Standards). 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Documents/ALL-IT-

Standards-Guidelines-and-Tools.pdf) nodrošinot, ka audits veikts un audita 

ziņojums sastādīts  neatkarīgi, to nav ietekmējušas iesaistīto fizisko un 

juridisko personu  personīgās vai finansiālās intereses.   

 

 

http://www.vid.gov.lv/
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Documents/ALL-IT-Standards-Guidelines-and-Tools.pdf
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Documents/ALL-IT-Standards-Guidelines-and-Tools.pdf


3.jautājums 

Instrukcijas 3.5.2.1. punkts – „piedalījies vismaz vienas uz tiešsaistes 

tīmekļa tehnoloģijām balstītas informācijas sistēmas (ar lietotāju skaitu vismaz 

30000) novērtēšanā”. Vai mēs pareizi izprotam, ka minētajā prasībā runa ir par 

reģistrēto lietotāju skaitu konkrētajā informācijas sistēmā? 

  

Atbilde 

Jā, punktā Nr.3.5.2.1. ar vārdiem "lietotāju skaits" ir jāsaprot tikai sistēmā 

reģistrēto lietotāju skaitu.  

 

4.jautājums 

Instrukcijas 2.pielikuma 2.daļas „Curriculum Vitae (CV) piedāvātajam 

profesionālajam personālam” 5.prasība „Ir veicis vismaz vienas uz tiešsaistes 

tīmekļa tehnoloģijām balstītas informācijas sistēmas (ar lietotāju skaitu vismaz 

3000) novērtēšanu saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.5.2.1.punktā 

izvirzīto prasību”: 

a) vēršam uzmanību, ka 3.5.2.1. punkta prasība ir „piedalījies vismaz 

vienas uz tiešsaistes tīmekļa tehnoloģijām balstītas informācijas 

sistēmas (ar lietotāju skaitu vismaz 30000) novērtēšanā” un iesakām 

saskaņot abus prasības punktus uz 30000 reģistrētiem lietotājiem kā 

vislabāk atbilstošu raksturlielumu VID informācijas sistēmām; 

b) vai mēs pareizi izprotam, ka minētajā prasībā runa ir par reģistrēto 

lietotāju skaitu konkrētajā informācijas sistēmā? 

 

Atbilde 

a) Informējam, ka Instrukcijas 2.pielikuma 2.daļas 5.punktā ir pieļauta 

drukas kļūda un pareizi ir jālasa – “(ar lietotāju skaitu vismaz 30000)”; 

b) Informējam, ka šajā punktā ar vārdiem "lietotāju skaitu" ir jāsaprot 

sistēmā reģistrēto lietotāju skaits 

 

5.jautājums 

Instrukcijas 2.pielikuma 3.tabulā lūdzam precizēt izvirzīto prasību 

numerāciju. 

 

 

Atbilde 

Lai neradītu neskaidrības sarunu procedūras gaitā, lūdzam kandidātus, ja 

rodas nepieciešamība atsaukties uz kādu no Instrukcijas 2.pielikuma 3.tabulas 

punktu, pieturēties pie esošās numerācijas, neņemot vērā tās kļūdainību.  

6.jautājums 

Instrukcijas 2.pielikuma 2.daļas „Curriculum Vitae (CV) piedāvātajam 

profesionālajam personālam” 2.prasība „C līmeņa 1.pakāpes latviešu valodas 

zināšanas un labas angļu valodas zināšanas”. Vai tiks uzskatīts par atbilstošu 

kvalifikācijai, ja atsevišķam piesaistītajam ekspertam nav C līmeņa 1.pakāpes 

latviešu valodas zināšanas, bet saskaņā ar 2.pielikuma 1.tabulā 5.3. punktu - 



„Visi veicamie darbi un komunikācija notiek latviešu valodā. Ziņojumu 

jāsagatavo latviešu valodā, bet atsevišķos gadījumos arī angļu valodā. 

Savstarpēji vienojoties, komunikācija var notikt arī angļu vai krievu valodās.” – 

tiek nodrošināta minētās prasības izpilde. 

 

Atbilde 

Katram no kandidātu speciālistiem, kuri nodrošina minimālo Instrukcijas 

prasību izpildi – minimālo kandidāta speciālistu skaitu (3.5.2., 3.5.3. un 

3.5.4.apkašpunkti) ir jāatbilst Instrukcijas 2.pielikuma 2.daļas  prasībai par C 

līmeņa 1.pakāpes latviešu valodas zināšanu. Ir pieļaujama arī papildus 

speciālistu piesaiste (virs nepieciešamā minimālā speciālistu skaita), attiecībā 

uz kuriem arī var tikt panākta vienošanās par komunikāciju arī angļu vai krievu 

valodās, bet šādi speciālisti var tikt akceptēti tikai kā papildus nevis pamata 

speciālisti. Informējam, ka šo jautājumu būs iespējams arī sīkāk iztirzāt sarunu 

laikā. 

7.jautājums 

Instrukcijas 1.pielikums. Iepazīstoties ar Pieteikuma formas tekstu, 

vēršam  uzmanību uz sekojošu punktu „Kandidāts piekrīt visiem nolikuma 

3.pielikumā ietvertā līguma noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas gadījumā bez ierunām parakstīt minēto līgumu un pildīt visus tā 

noteikumus”. Publiski pieejamajai Instrukcijai ir tikai 1. un 2. pielikums, kas 

neietver līgumu. Lūdzam skaidrot šo prasību. 

Atbilde 

Lūdzam šobrīd neņemt vērā Instrukcijas 1.pielikuma piebildi par 

iepirkuma līgumu, jo sarunu procedūra Nr. FM VID 2011/110 “ VID 

informācijas sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšana” (turpmāk – Sarunu 

procedūra) tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās 

daļas 2.punktu, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā internetā un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk 

– VID) mājas lapā internetā vietnē 
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1 ievietojot 

paziņojumu par Sarunu procedūru, kura pielikumā iekļautajā kandidātu atlases 

dokumentācijā pasūtītājs norādījis kandidātam izvirzītās kvalifikācijas prasības, 

kā arī informāciju par iepirkuma priekšmetu.  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta otrajā daļā noteikto 

termiņā, kāds noteikts paziņojumā par līgumu, Sarunu procedūras kandidāts 

iesniedz pieteikumu, kas ietver paziņojumā par līgumu un iepirkumu 

procedūras dokumentos paredzēto informāciju.  

Saskaņā ar VID iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu 

2011.gada 27.septembrī apstiprinātās sarunu procedūras “ VID informācijas 

sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšana” kandidātu atlases instrukcijas 

(turpmāk – Instrukcija) 4.2.3.apakšpunktā noteikto pēc kandidātu atlases un 

kvalifikācijas pārbaudes Komisija izvēlētajiem kandidātiem nosūta 

uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus Sarunu procedūrai un piedalīties sarunās 

par viņu iesniegtajiem piedāvājumiem Sarunu procedūrai.  

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1


Savukārt saskaņā ar Instrukcijas 4.2.4.apakšpunktu kandidātam nosūtītā 

uzaicinājuma pielikumā tiks iekļautas kandidāta aizpildāmās tehniskā un 

finanšu piedāvājuma formas, kā arī līguma projekts. Saskaņā ar iepriekš minēto 

Komisija nosūtīs aizpildāmās tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma 

formas, kā arī līguma projektu tikai tiem kandidātiem, kuru pieteikums atbildīs 

Instrukcijā noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām un kuri tiks uzaicināti 

iesniegt piedāvājumus Sarunu procedūrai. 
 


