VAS „Elektroniskie sakari”
slēgta konkursa
„VAS ES integrētās pakalpojumu sniegšanas
darba vides izstrāde un ieviešana”,
identifikācijas Nr. VASES 2015/11”
(turpmāk – Konkurss)
ietvaros saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem
1.

jautājums

„Konkursa nolikuma 17.2.1.2. punktā izvirzīta prasība, kas apliecina projekta vadītāja
pieredzi liela apjoma projekta vadībā.
Konkursa nolikuma 17.2.1.3. punktā izvirzīta prasība pēc vadītāja pieredzes IS
(programmatūras) izstrādes un ieviešanas projekta realizācijā radiofrekvenču spektra
pārvaldības, radiofrekvenču spektra monitoringa jomā kā galvenajam projekta vadītājam, kur
projekta līgumcena ir vismaz EUR 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro,
00 centi) bez PVN apmērā un kurā ir nodrošināta projekta vadība ne mazāk kā 80%
(astoņdesmit procenti) apmērā no kopējā projekta realizācijas laika.
Uzskatām, ka minētā prasība neatbilst Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, jo tā
nepamatoti ierobežo piegādātāju loku. Norādām, ka iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk –
IUB) līdzīga rakstura iebildumu izskatīšanā vairākkārtīgi ir secinājis, ka projekta lielums pats
par sevi neraksturo specifiskas kompetences iegūšanu un projekta summa nevar būt
kvantitatīvs mērs projekta īstenošanā iegūtās kompetences apjoma noteikšanai, ja vien šī
kompetence tieši nav saistīta ar projekta lielumu vai projekta summu.
Lūdzam veikt atbilstošus precizējumus Konkursa nolikumā.”
Atbilde:
Komisija vienojas par Konkursa nolikuma grozījumiem, izsakot Konkursa nolikuma
17.2.1.3. punktu sekojošā redakcijā:
„Projekta vadītājs:
pieredze kā galvenajam projekta vadītājam ne mazāk kā 1 (vienā) IS (programmatūras)
izstrādes un ieviešanas projekta realizācijā radiofrekvenču spektra pārvaldības,
radiofrekvenču spektra monitoringa jomā, kurā ir nodrošināta projekta vadība ne mazāk kā
80% (astoņdesmit procenti) apmērā no kopējā projekta realizācijas laika.”
2.

jautājums

„Konkursa nolikuma 17.2.1.4. punktā izvirzīta prasība pēc spēkā esoša sertifikāta, kas
apliecina piedāvātā projektu vadītāja prasmes projektu vadībā (PMP (Project Management
Professional) vai IMPA (International Project Management Association)).
Vēlamies vērst uzmanību, ka uz šādas prasības neatbilstību Publisko iepirkumu likuma 40. un
42. panta regulējumam (atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 43.
un 41. pantā noteiktais regulējums) ir norādījusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisija
(piemēram, 2012. gada 16. jūlija lēmums lietā Nr.4-1.2/12-263).
Lūdzam svītrot konkrēto prasību vai noteikt alternatīvu, piemēram, praktiska pieredze
projektu vadībā vismaz vienā līdzīgā projektā.”
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Atbilde:
Konkursa nolikuma 17.2.1.4. punktā izvirzīta prasība:
„Projekta vadītājs:
sekmīgi ir apguvis projektu vadības programmu valsts akreditētā augstskolā 60 (sešdesmit)
kredītpunktu (KP) apjomā vai
ir ieguvis augstāko izglītību un ir saņēmis starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā
(piemēram, PMI PMP vai IPMA C).”
Minētā prasība izvirzīta, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā projektu vadītāja
teorētiskajām zināšanām projektu vadīšanā.
Konkursa nolikuma 17.2.1.4. punktā izvirzīta prasībā ir noteiktas alternatīvas kā var tikt
apliecinātas projekta vadītāja teorētiskās zināšanas projektu vadīšanā:
1. apgūta projektu vadības programma valsts akreditētā augstskolā 60 (sešdesmit)
kredītpunktu (KP) apjomā;
vai
2. iegūta augstākā izglītība un ir saņemts starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadībā
(piemēram, PMI PMP vai IPMA C).
Ar atsauci: „piemēram, PMI PMP vai IPMA C” netiek noteikts, ka par atbilstošiem tiks
vērtēti tikai PMI PMP vai IPMA C sertifikāti.
Ieinteresētajiem kandidātiem ir piedāvātas alternatīvas kā apliecināt piedāvāto projektu
vadītāju teorētiskās zināšanas projektu vadīšanā, tādejādi nav pamatoti svītrot noteikto
prasību.
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