Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo zināšanu
pilnveides apmācības (9.daļa)
IEPIRKUMS
(iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-62)

Pasūtītājs:

Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Interneta adrese:

Biedrība „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
asociācija”
40008010789
Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011, Latvija
www.letera.lv

Kontaktpersona:
Tālrunis:
E-pasts:

Gunta Birze
67288360
apmacibas@letera.lv

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar:
-

2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”,
2015. gada 27. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.617 “Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos"
1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi.”

Iepirkums tiek veikts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” projekta
Nr. 1.2.2.1/16/A/011 “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku
prasmju pilnveidošana” ietvaros, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS
1.daļa – Informācijas sistēmu izstrādes un administrēšanas kursi
Mācību kurss Nr.1.1.
Mācību kursa nosaukums:

Veeam Certified Engineer

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Ievads
2. Veeam produktu apskats
3. Veeam ONE iespējas un funkcionalitāte
4. Ieviešana
5. Sākuma konfigurācija
6. Aizsardzība
7. Verifikācija
8. Pilna VM atjaunošana
9. Objektu atjaunošana
10. Uzlabota datu aizsardzība
11. Produktu versijas
12. problēmu novēršana

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

24

Apmācāmo skaits:

5

Apmācāmo grupu skaits:

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valoda;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts;
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.1.2.
Mācību kursa nosaukums:

20480, HTML5 programmēšana ar JavaScript un CSS3

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Pārskats par HTML un CSS
2. HTML5 lapu veidošana un stilu piemēršona
3. JavaScript pamati
4. Formu veidošana lai kolecionētu datus un validetu lietotāja ieeju
5. Komunikācija ar attālinato datu avotiem
6. HTML5 stilizēšana izmantojot CSS3
7. Objektu un metožu veidošana ar JavaScript
8. Interaktīvu lapu veidošana ar HTML5 APIs
9. Bezsaistes atbalsta pievienošana tīmekļa lietotnēm
10. Adaptīvās lietotāja saskarnes ieviešana
11. Sarežģīto grafiku veidošana
12. Lietotāju saskarnes animācija
13. Reāllaika komunikāciju ieviešana ar tīmekļa ligzdām
14. Web Worker Process veidošana

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

5

Apmācāmo grupu skaits

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valoda;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts;
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.1.3.
Mācību kursa nosaukums:

20762, SQL Server datubāzu izstrāde

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Iepazīšanās ar datubāzu izstrādi
2. Tabulu plānošana un izveide
3. Attīstīta tabulu plānošana

4. Datu integritātes nodrošināšana ar ierobežojumiem
5. Indeksu jēdziens
6. Optimizēta indeksa stratēģijas plānošana
7. Kolonas krātuves indeksi
8. Skatījumu plānošana un izveide
9. Saglabāto procedūru plānošana un izveide
10. Lietotāja definētu funkciju plānošana un izveide
11. Reaģēšana uz datu apstrādi, izmantojot trigerus
12. Atmiņas tabulu izmantošana
13. Pārvaldītā koda izmantošana SQL serverī
14. XML datu glabāšana un apstrāde SQL serverī
15. Telpisko datu glabāšana un apstrāde SQL serverī
16. BLOB tipa un teksta dokumentu glabāšana un apstrāde SQL
serverī
17. SQL servera laiksakritība
18. Veiktspēja un uzraudzība

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

5

Apmācāmo grupu skaits

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu val.;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.1.4.
Mācību kursa nosaukums:

20483, Programmēšana C#

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Pārskats par C# sintaksi
2. Metožu veidošana, izņēmumu vadība, lietotņu monitorēšana
3. Grafiskās lietotnes koda izstrāde
4. Klašu veidošana un drošdrukāšanas kolecijas ieviešana
5. Klašu hierarhijas veidošana izmantojot pārmantojamību

6. Vietējo datu rakstīšana un lasīšana
7. Piekļūšana datubāzēm
8. Piekļūšana attālinātiem datiem
9. Lietotāja saksarnes plānošana grafiskajām lietotnēm
10. Lietotnes veiktspējas un atsaucības uzlabošana
11. Integrācija ar nepārvaldītu kodu
12. Datu kriptēšana un atkodēšana

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

5

Apmācāmo grupu skaits

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu val.;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

2.daļa - Biznesa procesu, sistēmu un datu analīzes un testēšanas kursi
Mācību kurss Nr.2.1.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

ISTQB® Certified Agile Tester - Foundation Level Extension
1. Agile programmatūras izstrāde
2. Agile testēšanas principi, prakse un procesi
3. Agile testēšanas metodes, tehnikas un rīki:
3.1. Agile testēšanas metodes
3.2. Kvalitātes risku novērtēšana un pārbaudes spējas novērtēšana
3.3. Tehnikas Agile projektos
3.4. Agile projektu rīki
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

16

5
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.2.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:

TOGAF 9.1 Foundation
1. Uzņēmuma IT arhitektūra un TOGAF 9.1 arhitektūras ietvars
2. Architecture Development Method (ADM) cikla posmu
analizēšana
 Izprast ADM posmu mērķus
 ADM posmu pielāgošana jūsu uzņēmuma vajadzībām
3. ADM pamatnostādņu un metožu piemērošana
4. Komunikācija ar ieinteresētām pusēm
5. TOGAF arhitektūras veidošanas bloku un atkārtoti izmantojamo
(reusable) komponentu izmantošana arhitektūras pārvaldības
uzdevumos
6. ADM cikla atslēgas nodevumi un to izmantošana citos posmos un
nodevumos ieinteresētām pusēm
7. Arhitektūras komponentu repozitorija veidošana un izmantošana
8. Technical Reference Model (TRM) un TOGAF Integrated
Information Infrastructure Reference model (III-RM) pielietošana
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību

materiāla eksemplārs.
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

24

5
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.3.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:

IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas pamati
1.Ievads un pamati
2.UML sertifikācijas programma
3.Prasību izzināšana
4.Prasību dokumentēšana
5.Prasību dokumentēšana ar dabisku valodu
6.Prasību modelēšana
7.Prasību validācija un komunikācija
8.Prasību pārvaldība
9.Rīku atbalsts
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

24

5

Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.4.
Mācību kursa nosaukums:

Datu analīze un pārskatu veidošana ar Microsoft Office Excel 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

Aprēķini un funkcijas
Formulu auditēšana
Datu tabulu veidošana un vizuāla formatēšana
Datu apstrāde
Datu attēlošana, izmantojot rakurstabulas
Diagrammu pielāgošana
Programmas pamatopciju maiņa (general).
Darbgrāmatas rekvizītu mainīšana (document panel).
Aizsargātais skats (protected view).
Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana ar paroli (password
protection).
Slēptā satura un personiskās informācijas pārbaudīšana (inspect
document).
Dokumenta kā galīgā varianta atzīmēšana (mark as final).
Saderības režīms (compatibility mode).
Iepazīšanās ar makrokomandām (macros).
Excel 2016 aizsardzība (macro settings).
Makrokomandu veidošana un pielāgošana (create and modify
macros).
Darbgrāmatas saglabāšana formātā Excel darbgrāmata ar makro
(change file type).

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

16

Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

20
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.2.5.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

Padziļināta datu analīze ar Microsoft Office Excel 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vairāku argumentu funkcijas
Datu analīze un statistikas funkciju izmantošana
Datu vizuāla formatēšana
Datu attēlošana, izmantojot PivotTable un PowerPivot table
Dinamisku diagrammu veidošana pielāgošana
Makrokomandu izmantošana

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

8

20
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.2.6.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

Dizaina domāšanas pamatkurss ar sertifikāciju
1. Dizains domāšanas fons
2. Dizaina domāšanas galvenie jēdzieni
3. Dizaina domāšanas resursi
4. Dizaina domāšanas procesi
5. Dizaina procesu izstrādes posmi izaugsmei
6. Dizaina domāšanas rīki un metodes
7. Dizains domāšanas pielietojums
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

16

10
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.7.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

ITIL®4 Managing Professional Transition course
1. Introduction and the key concepts of ITIL 4 Foundation
2. Key elements of ITIL 4 Managing Professional programme:
a. ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support
b. ITIL 4 Specialist Drive Stakeholder Value
c. ITIL 4 Specialist High Velocity IT
d. ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

40

3
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valodā;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.8.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:

Mācību kursa tehniskais

Informācijas, procesu un datu attēlošana izmantojot infografiku
1. Komunikācijas instrumenti (toolbox):
 Ideju digitalizācija
 Konceptuālo shēmu izstrāde
 Ideju noformēšana ar tiešsaistes rīkiem
 Ideju noformēšana ar Microsoft Visio
 Prezentācijas veidi un paņēmieni
 Komunikācijas izstrāde ar Microsoft PowerPoint (animācijas)
2. Grafiskās un tekstuālās informācijas apstrāde un izmantošana:
 Tekstuālās informācijas izmantošana
 Grafiskās informācijas izmantošana
 Grafiskās un tekstuālās informācijas kombinēšana
(infografiki)
3. Paraugdemonstrējumi:
 Konceptuālo shēmu variantu izstrāde
 Infografiku izveide
 Prezentāciju noformēšana.
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

8

3
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valodā;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

3.daļa - Oracle tehnoloģiju programmēšanas un administrēšanas kursi
Mācību kurss Nr.3.1.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās

Java SE: Programming I
1. Kas ir Java?
2. Java Main Class veidošana
3. Dati grozā
4. Vairāku priekšmetu pārvaldīšana
5. Objektu un klašu apraksta
6. Manuāli un formatēt datus savā programmā
7. Metožu izveide un izmantošana
8. Iekapsulēšanas izmantošana
9. Vairāk par nosacījumiem
10. Vairāk par masīviem un cilpām
11. Mantojuma izmantošana
12. Interfeisu izmantošana
13. Izņēmumu izskatīšana
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.
40

stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

2
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valodā;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.3.2.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās

Java SE: Programming II
1. Java platformas apskats
2. Java sintakse un klašu pārskats
3. Iekapsulēšana un subklasēšana (Encapsulation and
Subclassing)
4. Overriding metodes, polimorfisms un statiskās klases
5. Abstraktās un iegultās klases
6. Interfeisi un Lambda izteiksmes
7. Kolekcijas un Generics
8. Kolekciju plūsmas un filtri
9. Iebūvētie Lambda funkcionālie interfeisi
10. Lambda Operācijas
11. Izņēmumi un apstiprinājumi
12. Java datuma/laika API
13. I/O pamati
14. Faila I/O (NIO.2)
15. Konkurence
16. Dakšas-savienojuma ietvars
17. Paralēlās plūsmas
18. Datubāžu aplikācijas ar JDBC
19. Lokalizācija
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.
40

stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

2
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valodā;
 Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.3.3.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

MySQL for Developers
1. Ievads
2. Klientu un serveru koncepcijas
3. MySQL klienti
4. MySQL savienotāji un API
5. Datu tipi
6. SQL izteiksmes
7. Metadatu iegūšana
8. Datubāzes
9. Tabulas
10. Manipulēšana ar tabulas datiem
11. Darījumi
12. Savienotās tabulas
13. Apakšvaicājumi
14. Skati
15. Sagatavotie pārskati
16. Uzglabāšanas rutīnas
17. Palaides
18. Ķļūdas un brīdinājumi
19. Optimizācija
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju,
ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību
materiāla eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

40

Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

2
Pēc vajadzības


Citas prasības:




Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu
publicitātes un vizuālās identitātes prasības apmācību laikā
(mācību telpās);
Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē;
Apmācību valoda: latviešu vai angļu valodā;
Piegādātājs nodrošina, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, izmanto piedāvājuma formas:
„Pretendenta pieteikums” (Pielikums Nr.1);
„Pretendenta tehniskais piedāvājums” (Pielikums Nr.2)
„Pretendenta finanšu piedāvājums” (Pielikums Nr.3).

Pielikums Nr.1
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas
un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (9.daļa)”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-62)

PRETENDENTA PIETEIKUMS:

SĀKOTNĒJAIS PIEDĀVĀJUMS 
GALĪGAIS PIEDĀVĀJUMS



(Pretendents atzīmē atbilstošo piedāvājuma veidu. Ja Pretendents neatzīmē nevienu no
piedāvājuma veidiem, Pasūtītājs uzskata, ka izteikts galīgais piedāvājums)

1. IESNIEDZĒJS
Nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Tālrunis
2. IESNIEDZĒJA KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1) piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „ Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu
darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (9.daļa)” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A62);
2) apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un apņemas ievērot tā prasības;
3) apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;
4) atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību ne īsāku kā līdz 2022. gada 31.decembrim no piedāvājumu
atvēršanas sēdes dienas.
5) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Vārds, uzvārds
Amats
Paraksts
Datums

Pielikums Nr.2
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas
un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (9.daļa)”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-62)

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS:
(iesniedz par katru daļu un mācību kursu atsevišķi)
Mācību kurss Nr. …
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________
Mācību kursa saturs:
Prasības kursa pasniedzējam:
Mācību kursa pasniedzējs (vārds, uzvārds): (Piedāvājuma
pielikumā jāpievieno CV)
Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās
stundas):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:
Apmācību veids:
Apmācību valoda:
Sertifikācijas standarta un sertifikācijas centra, kur tiks
nodrošināts eksāmens, nosaukums (aizpilda tiem kursiem,
kuriem tiek prasīts nodrošināt sertifikācijas eksāmenu):

Mācību kurss Nr. …
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________
Mācību kursa saturs:
Prasības kursa pasniedzējam:
Mācību kursa pasniedzējs (vārds, uzvārds): (Piedāvājuma
pielikumā jāpievieno CV )
Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās
stundas):
Apmācāmo skaits:
Apmācību veids:
Apmācību valoda:
Sertifikācijas standarta un sertifikācijas centra, kur tiks
nodrošināts eksāmens, nosaukums (aizpilda tiem kursiem,
kuriem tiek prasīts nodrošināt sertifikācijas eksāmenu):

________________ (vārds, uzvārds)
(paraksts)

Pielikums Nr.3
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas
un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (9.daļa)”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-62)

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS:
(iesniedz par katru daļu atsevišķi)

1. Kopējā izmaksu tāme:
Iepirkuma priekšmeta apraksta daļas numurs un nosaukums
Kopējās izmaksas bez
PVN (EUR)

Mācību kursa numurs un nosaukums

1. …
2. …
3. …
KOPĀ:
2. Izmaksu tāmes katram mācību kursam atsevišķi (mācību kursa cena 1 (vienam)
dalībniekam un kopā par mācību kursu):
Mācību kurss Nr. …
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________
Izmaksu pozīcija
1. Pasniedzēju darba atlīdzība par darba
stundām (tai skaitā darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas)
2. Mācību materiālu izmaksas
(ierobežojumu skatīt šī nolikuma punktā
Nr.2.1.)
3. Apmācībai izmantojamo telpu nomas
izmaksas par mācību laiku
4. Apmācībai izmantojamo iekārtu,
instrumentu vai aprīkojuma nomas
izmaksas par mācību laiku
5. Izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto
apmācību vajadzību noteikšanu un
zināšanu līmeņa testēšanu
6. Apmācāmo sertifikācijas un
eksaminācijas izmaksas

Vienība

Vienības
Vienību
izmaksas bez
skaits
PVN (EUR)

stundas
(akadēmiskās)

gab.

1

stundas
(akadēmiskās)
stundas
(akadēmiskās)
dalībnieki

1

dalībnieki

1

Mācību kursa cena 1 (vienam) dalībniekam bez PVN (EUR):
Mācību kursa izmaksas kopā kursa kopējam plānotajam dalībnieku skaitam
bez PVN (EUR):

Izmaksas bez
PVN (EUR)

2.1. Apmācībām izmantojamie mācību materiāli pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto dalībnieku
īpašumā. Apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 50 EUR uz vienu
apmācāmo. Ja gadījumā izmaksas pārsniedz MK noteikumos noteiktās izmaksas, Pretendentam kopā ar
piedāvājumu jāiesniedz izmaksu pamatojums, lai Pasūtītājs pamatojumu par lietderību pēc tam var
iesniegt projekta sadarbības iestādē.
2.2. Pretendents apmācību kursa cenu nosaka par 1 (vienu) dalībnieku bez PVN, saskaņā ar Finanšu
piedāvājuma formu.
2.3. Nosakot līgumcenu par iepirkuma priekšmeta 1 (vienu) mācību kursu, Pasūtītājs izmanto šādu
formulu: piedāvātā mācību kursa cena 1 (vienam) dalībniekam x kopējais kursā plānotais dalībnieku skaits.
2.4. Pasūtītājs vienojoties ar Pretendentu, līguma darbības laikā atsevišķos mācību kursos var pasūtīt
apmācības gan mazākam, gan lielākam personu skaitam, saglabājot nemainīgas vienas vienības izmaksas.
Pasūtītājam ir tiesības līguma darbības laikā palielināt apmācāmo skaitu un kopējo līgumcenu, ja līguma
darbības laikā pēc tehniskajā specifikācijā norādītajiem kursiem ir radies papildus pieprasījums no projektā
iesaistīto komersantu puses, kas Pasūtītājam uz iepirkuma veikšanas brīdi nebija zināms un radies līguma
darbības laikā.
Ja Iepirkuma līguma darbības laikā atsevišķos mācību kursos tiek apmācīts lielāks personu skaits kā
norādīts tehniskajā specifikācijā, Pretendenta piedāvājumā noteiktā kursu cena 1 (vienam) dalībniekam
nevar tikt mainīta.
2.5. Pasūtītājs līguma darbības laikā var neizmantot kādu konkrētu mācību kursu, ja Iepirkuma līguma
izpildes laikā Pasūtītājam pēc tā nav pieprasījuma no projektā iesaistīto komersantu puses.
2.6. Mainoties mācību kursu versijai, Pretendents, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, var Tehniskajā
specifikācijā iekļauto apmācību kursu aizstāt ar tā jaunāku versiju, būtiski nemainot Tehniskajā
piedāvājumā sniegto kursa saturu un nemainot Finanšu piedāvājumā minēto apmācību kursa summu.

________________ (vārds, uzvārds)
(paraksts)

PRETENDENTA VĒLAMIE ATLASES KRITĒRIJI:
Apraksts
Piedāvājuma iesniegšana

Prasības
Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām
Iepirkuma daļām, iesniedzot tikai vienu piedāvājuma
variantu.
Latvija

Paredzamā līguma izpildes vieta
Paredzamā iepirkuma līgumcena 75 000.00 EUR
1.daļai 30 000 EUR
(EUR, bez PVN)
2.daļai 35 000 EUR
3.daļai 10 000 EUR
Paredzamais līguma izpildes termiņš
Apmācību veids

2022.gada 31.decembris

Klātiene ar pasniedzēju vai tiešsaistē (atbilstoši tehniskajai
specifikācijai)
Apmācību valoda
Latviešu vai angļu valoda (atbilstoši tehniskajai
specifikācijai)
Sertificēšanas
un
eksaminācijas Pēc apmācību kursu apguves pārbaudes Izpildītājam
nosacījumi
jāizsniedz apmācāmajam apliecība/sertifikāts par
apmācību kursa apguvi, kurā norādīts apmācību kursa
saturs un apjoms. Pretendentam ir jānodrošina
sertifikācijas eksāmeni atbilstoši tehniskajā specifikācijā
norādītajām prasībām.
Citi nosacījumi Pretendentiem
1) Pēc katra apmācību kursa beigām, apmācību
sniedzējam apkopotā veidā jāiesniedz iesaistīto darbinieku
novērtējums par apmācību kursu kvalitāti;
2) Apmācību norises vietā jānodrošina vides un informācijas
pieejamība, nepieciešamības gadījumos, nodrošinot
atbilstošas palīgierīces;
3) Jānodrošina, ka tiek uzrādīts projekta numurs
„1.2.2.1/16/A/011” - mācību materiālos, sertifikātos u.tml.,
kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās),
ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra MK
noteikumus Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–
2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas
un vizuālās identitātes prasību ievērošana”.
Kvalifikācijas prasības pasniedzējiem
1) Kursu pasniedzējiem ir vismaz 3 (trīs) gadu darba
pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie vai
vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze apmācību vadīšanā
attiecībā uz kursu, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;
2) Kursu pasniedzēju izglītība apmācību nozarē nav
zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot
apmācību
Prasības pretendentiem
1) Pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu, tam
nepiemīt maksātnespējas pazīmes, tas neatrodas
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta
vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
Pasūtītājs minēto informāciju pārbauda pēc publiskajās
datu bāzēs pieejamajiem datiem.
2) Pretendentam nav nodokļu vai citu valsts obligāto

Prasības piedāvājuma noformējumam

maksājumu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts.
Pasūtītājs minēto informāciju pārbauda pēc publiskajās
datu bāzēs pieejamajiem datiem.
3) Pretendenta neto finanšu apgrozījums (t.i., bez PVN)
par apmācību pakalpojumiem gan 2017.gadā, gan
2018.gadā (vai pretendenta faktiskajā darbības laikā, ja
tas ir mazāks) ir vismaz viena trešā daļa no Pretendenta
attiecīgajā finanšu piedāvājumā norādītās summas (t.i.,
bez PVN).
Pretendents piedāvājuma pielikumā iesniedz apliecinātu
kopiju pretendenta darbības pārskatam par 2017. un
2018. finanšu gadiem (vai pretendenta faktisko darbības
laiku, ja tas ir mazāks) – t.i., peļņas un zaudējumu
aprēķinu un tā paskaidrojumu par apmācību pakalpojumu
apgrozījuma īpatsvaru pretendenta kopējā apgrozījumā.
4) Sniedzot piedāvājumu Pretendentam ir jāizpilda
sekojošas kvalifikācijas prasības:
1.daļai – Pretendentam ir jābūt Microsoft autorizētajam
partnerim apmācības risinājumos;
3.daļai - Pretendentam ir jābūt Oracle autorizētajam
partnerim apmācības risinājumos;
5) Pretendentam ir jānodrošina tehniskajā specifikācijā
norādītajiem kursiem sertifikācijas eksāmeni.
Tehniskajā piedāvājumā, atbilstoši tehniskā piedāvājuma
formai, Pretendentam ir jānorāda sertifikācijas standarts
un sertifikācijas centra nosaukums, kur apmācāmie varēs
kārtot sertifikācijas eksāmenu.
Pretendents līdz 2019.gada 25.oktobra plkst. 16:00
iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu latviešu valodā
datorrakstā un Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) un
Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3) ierakstītus
elektroniskā formātā USB atmiņas iekārtā, aizlīmētā un
aploksnē vai paketē, uz kuras norādīta šāda informācija:
•
Pasūtītāja adrese;
•
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
• Norāde: Iepirkuma procedūrai “Elektronikas,
elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (9.daļa)”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-62)
Neatvērt līdz 2019.gada 25.oktobra plkst. 16:00.

4. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija slēgtā sēdē.
5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem iepirkuma nolikumā un tehniskajā
specifikācijā ietvertos noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar
iepirkuma prasībām, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
6. Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija pieprasa sniegt
rakstisku paskaidrojumu un dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanās pamatotību, jo Pasūtītājs
vēlas saņemt kvalitatīvus apmācību pakalpojumus atbilstoši Eiropas Savienības fondu programmas
noteikumiem. Ja pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nespēj

dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanos, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu
no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
7. Pasūtītājs var pieprasīt no Piegādātāja iesniegtā Piedāvājuma precizējošu informāciju (mācību kursu
saturu, mācību materiālu saturu, pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi, pasniedzēju kontaktinformāciju (kas
var tikt izmantota, lai pārliecinātos par pasniedzēju gatavību piedalīties pakalpojuma sniegšanā)) un
Piegādātāju, vai citu informāciju, kas saistīta ar pienācīgu Piegādātāja līgumsaistību izpildes iespēju
pārbaudi. Precizējošā informācija Piegādātājam ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja
pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasīto papildus
informāciju, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt iesniegto piedāvājumu, uzskatot, ka Piegādātājs neuztur spēkā
savu piedāvājumu.

