UZDOTIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Precizētā piedāvājuma forma:
PIEDĀVĀJUMA FORMA
PRETENDENTS
Piedāvājums iepirkumam:
Iepirkuma identifikācijas numurs:
Pretendenta nosaukums:
Pretendenta rekvizīti:
Kontaktpersona (ieņemamais amats, vārds, uzvārds,
telefons, e- pasts)
Parakstītājs: (ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, atbilstoši iepirkuma ar Id.Nr. VIF/2009/01 Instrukcijā pretendentiem
un Darba uzdevumā noteiktajām prasībām. Mūsu piedāvājums ir:
Finansu piedāvājums mājas lapas dizaina un tehniskā risinājuma izstrādei un ieviešanai

Nr.p.k.

Aktivitāte

paredzētais laiks (dienas pēc noslēgšanas)

Summa Ls
bez PVN

PVN 21% Ls
KOPĀ Ls
Mēs apliecinām, ka
Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā.
• Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās
pretendentiem un Darba uzdevumā norādītās prasības.
• Uzņēmumam nav nodokļu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Sniegtās ziņas ir patiesas
un precīzas.
Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Atbildes uz jautājumiem
LAPA #2
1. Par Forumu – vai un kādā veidā paredzēts kopīgi izmantot datnes? – šo daļu var neņemt vērā
LAPA #3
2. P 1.2: Kā izpaužas – elektroniski risināt vides problēmas izmantojot kalkulatorus? – skatīt darba
uzdevumu – lietotājs ievada problēmu un atbildot uz jautājumiem nonāk līdz risinājumam
3. P 1.2: Vai ir mājaslapā jānodrošina šāda iespēja – piedalīties projekta organizētajos konkursos,
minēt mīklas, spēlēt spēles? – jā – minētā iespēja ir jānodrošina, taču to izstrāde sākuma procesā
netiek paredzēta – mājas lapas uzbūvei jābūt modulārai ar iespēju pievienot klāt jaunu moduli
jebkurā mājas lapas vietā
4. P 2.3: Reģistrēts lietotājs  Lietotāju tiesības: Kā paredzēta atskaišu iesniegšana un datu
kopsavilkuma analīze? Kam paredzēta lietotāju grupa Reģistrēts lietotājs? – skatīt darba uzdevumu
internetā
LAPA #4
5. P 2.3: Administrators  Lietotāju tiesības: Kā paredzēta noformējuma papildināšana? – mājas lapas
uzbūve jāizveido tā, lai sistēmas uzturētājs var pastāvīgi veikt izmaiņas CSS vai templates vai
alternatīvos izskatu definējošos elementos.
6. P 2.4.1: Kā paredzēti šādi punkti: - ir jāparedz iespēja pievienot tādu materiālus un parasti jebkura
atvērtā koda satura vadības sistēma šo atbalsta
a. Lauks, kur var izvietot videomateriālus (reklāmas klipus, īsfilmas).
b. Lauks, kur var izvietot reklāmkarogus (banerus).
c. Lauks, kur var izvietot atbalstītāju un projekta īstenotāju logotipus.
7. P 2.4.2: Vai, iesniedzot pieteikumu konkursam, pretendentam ir jāuzrāda dizains vai dizaina skices?
Vai pietiek ar dizaina koncepciju (plānotais elementu izvietojums)? – iesniedzot pieteikumu vēlams
ir uzrādīt dizainu bet pietiek arī ar skici - galvenais ko vērtēs būs lapas tehniskā puse, tādejādi ir
jānorāda programmēšanas valoda, nepieciešamās prasības serverim, vēlams dot iespēju iepazīties ar
satura vadības sistēmas demo versiju utt
LAPA #6
8. P3.1: Cik ilgā laika posmā jānodrošina SPS lietotāju apmācība? – apmācība ir jāveic pēc mājas lapas
izstrādi un sagaidāms, ka tā nepārsniegs 1 dienu – apmācības laiku var aizstāt iesniedzot satura
vadības sistēmas detalizētu rokasgrāmatu.
LAPA #8
9. P 3.2.5: ODBC pieeja datubāzei tiek nodrošināta ar papildus programmatūru serverī. – aptaujas
modulis var netikt izstrādāts bet tā vietā piedāvāt alternatīvus gatavos risinājumus.

10. P 3.2.6: Kā kontrolēt šādu faktu: Viena fiziska persona tiek reģistrēta kā lietotājs ne vairāk kā vienu
reizi. – sistēmai ir jāpārbauda, ka ar vienu e-pasta adresi vai vārdu un uzvārdu netiek reģistrēti
vairāki lietotāji un vienlaicīgi sistēmā nedrīkst atrasties ar vienu un to pašu vārdu vairāki lietotāji
LAPA #9
11. P 4: Vai Lapas karte ir kādā veidā saistīta ar izstrādi? – lapas karte ir kā piemērs – detalizētāka
informācija ir pieejama darba uzdevumā kas atrodas internetā

Papildus jautājumi
1. Par rakstu tulkošanu:
a. Vai katrs raksts latviešu valodā tiek pārtulkots krievu / angļu valodā? – nē – katrs raksts
netiek pārtulkots citās valodās – ir jānodrošina vairāku valodu atbalsts izstrādātajiem
moduļiem/shēmām
b. Kas notiek, ja raksts netiek pārtulkots papildus valodā? – neattiecas – pamata valodai ir jābūt
latviešu
c. Vai iespējams publicēt rakstu papildus valodā, nepublicējot to latviešu valodā?
2. Par forumu un komentāriem:
a. Kāda ir foruma struktūra?
b. Vai nepieciešama arī funkcija labot komentāru, vai arī pietiek ar funkciju dzēst komentāru?
– komentārus var dzēst un padarīt neredzamus
c. Vai nepieciešams papildus drošības risinājums, ievadot drošības kodu līdz ar komentāru? –
papildus drošība nav nepieciešama, tomēr vēlams būtu, ka sistēma izmanto atvērtā koda
satura vadības principu, ka komentārus var pievienot autorizētie lietotāji
d. Sakarā ar 3.2.1. Vai apmeklētāji drīkst pievienot komentārus arī rakstiem sadaļās? – ir
jāparedz iespēja pievienot komentārus
3. Par sadaļām un apakšsadaļām:
a. Vai arī horizontālajai izvēlnei ir uznirstošas apakšsadaļas, ņemot vērā, ka vertikālā izvēlne ir
atkarīga no izvēlētās horizontālās izvēlnes sadaļas? – tas ir dizaina jautājums un te ir
iespējami vairāki risinājumi
b. Vai, rediģējot horizontālās izvēlnes sadaļas, jābūt iespējai izvēlēties konkrētai sadaļai vienu
vai otru iepriekš sagatavotu dizainu? Piemēram, bērnu un jauniešu sadaļai nepieciešama
iespēja izvēlēties attiecīgu dizainu no sagatavoto dizainu saraksta. – horizontālās izvēlnes
būs nemainīgas un dizaina atšķirības būs atkarībā no sākuma lapas izveides (skatīt darba
uzdevumu)
c. Sakarā ar 4.1. Vai horizontālā izvēlne ir nemainīga, bet vertikālā – mainīga?! – horizontālā
izvēlne būs fiksēta un nav paredzēta tās maiņa ikdienā, kamēr vertikālās izvēlņu struktūru
lietotāji varēs veidot pastāvīgi
4. Par baneriem (reklāmkarogiem):
a. Jābūt administrācijas modulim šiem baneriem? Kādas funkcijas? – ir jāparedz standarta
risinājums ar iespēju pievienot, dzēst un deakticizēt bannerus
5. Par logotipiem:
a. Nepieciešams logotipu saraksts (faili). Nepieciešams administrācijas modulis, kurā pārvaldīt
šos logotipus. – logotipi ir grafiskie faili, kas atrastos vienā noteiktā vietā
6. Par SPS žurnālu:

a. Sakarā ar 2.10. Vai nepieciešams modulis, kurā būtu iespējams pārlūkot sadaļu
apmeklējumus? Meklēšana, filtrēšana? Vai būtu labāk uzstādīt GoogleAnalytics atbalstu? –
2.10 sadaļa attiecas tikai uz slēgto daļu, kas ir nodalīta no mājas lapas.
7. Par rakstiem:
a. Vai nepieciešams ievietot dokumentus rakstos raksta dažādās vietās, vai arī pietiek ar iespēju
ievietot vairākus dokumentus, piemēram, raksta apakšā? – atvērtā koda satura vadības
sistēmās ir iespēja lietotājam brīvi veidot raksta struktūru kombinējot to no teksta, grafikas,
failu vai moduļu laukiem – izvēloties pretendentu priekšroka tiks dota tiem risinājumiem,
kas būs elastīgāki un atbildīs jaunākajiem risinājumiem
b. Sakarā ar 3.2.1. Vai ir jāuzglabā rakstu redakcijas? – var nebūt iespēja, taču jau vairākus
gadus atvērtā koda satura vadības sistēmas to nodrošina – piedāvājumā lūgums norādīt Jūsu
izstrādātās satura vadības sistēmas izstrādes gadu.
8. Par atbalstu:
a. Sakarā ar 3.1. Cik ilgā laika posmā pretendentam jāuzņemas apmācīt un atbalstīt lietotājus
darboties ar sistēmu un novērst kļūdas? – apmācība jāveic pēc sistēmas pabeigšanas un
ilgums tiek plānots 1 dienas apmērā. Kļūdu izlabošana un novēršana ir jāveic Latvijas
likumdošanā noteiktajā kārtībā taču minimālais termiņš nedrīkst būt īsāks par 6 mēnešiem –
lūgums piedāvājumā norādīt atbalsta ilgumu kļūdu labošanai mājas lapā pēc lapas
pabeigšanas.
9. Par lietotājiem:
a. Sakarā ar 3.2.6. Kas ir piekļuves tiesību pakāpes? Kā, kas un kur šīs tiesības norāda
mājaslapas satura objektiem? – atvērtā koda satura vadības sistēmām ir paredzēts iespēja
norādīt rakstu paradīšanu atkarībā no lietotāja – kā piemēru iesakām apskatīt
www.typolight.org, kas nodrošina satura vadības funkcionalitāti
b. Sakarā ar 3.2.6. Kā pārbaudīt, ka viena fiziska persona netiek reģistrēta kā lietotājs vairāk
kā vienu reizi? Vai ir jāsalīdzina kontu lauki vārds + uzvārds? Salīdzināšanai ir jāizmanto epasta adrese un IP adrese no kuras pieslēdzas.
c. Sakarā ar 3.3.1. Kā reģistrēt lietotāja atslēgšanos no sistēmas? Ja beidzies sesijas laiks – vai
šis notikums arī uzskatāms par atslēgšanos no sistēmas? - jā
10. Par pievienojamajiem dokumentiem:
a. Vai nepieciešams katru dokumentu pakārtot konkrētam rakstam, vai arī nepieciešams
atsevišķi ielādēt rakstus serverī un pēc tam pievienot saites uz rakstiem konkrētām sadaļām?
– lūgums precizēt jautājumu
b. Vai visiem apmeklētājiem ir tiesības lejupielādēt dokumentus? – to definē mājas lapas
uzturētājs izmantojot tiesību moduli
11. Par aptauju moduli:
a. Sakarā ar 3.2.5. Vai paredzēts, ka kāda cita programmatūra būs spējīga piekļūt datiem,
lietojot ODBC savienojumu? – aptaujas modulis var netikt izstrādāts un kā risinājumi var
tikt izmantoti arī citi datu savienojumi

12. Par SPS:
a. Sakarā ar 3.3.1. „SPS ieviešanas un atsevišķu moduļu izstrādes laikā sistēmas žurnālā
reģistrējamo notikumu veidu saraksts var tikt papildināts”. Šis jautājums būtu jāprecizē. –
atkarībā no piedāvātā risinājuma var nākties paredzēt papildus laukus lai būtu iespējams
izsekot darbības.

