
Identifikācijas Nr. EDI-2009-02
“Elektronikas un datorzinātņu institūta” tīmekļa vietnes izstrāde
Ievietots 20.03.2009.

Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts
Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006
Reģ.Nr. 90002135242

Iepirkuma priekšmets:
EDI tīmekļa vietnes izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1)

Papildus informācija:
Piedāvājumus iesniegt līdz 1.04.2009. plkst.12:00
Piedāvājumus iesniegt personīgi vai sūtot uz Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, 
direkcija (tālrunis 67554500, fakss 67555337, e-pasts info@edi.lv). Piedāvājumam 
jābūt spēkā vismaz 30 dienas.
Papildus informācija pa telefonu 67558201 vai e-pastu iepirkumi@edi.lv.

Pretendentam ir jāiesniedz EDI sekojoši dokumenti:
1. pretendenta vadītāja vai tā pilnvarotas personas parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā 

saskaņā ar Pielikumā Nr.2 doto formu. Piedāvājumam ir jābūt izteiktam latos, atsevišķi 
norādot cenu bez PVN un cenu ar PVN. Piedāvājuma cenā ir jāietver visas ar iepirkuma 
priekšmeta saistītās izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu.

2. Pilnvara,  ja  pretendents  ir  pilnvarojis  kādu  personu  pretendenta  vārdā  parakstīt  šim 
iepirkumam iesniedzamo dokumentāciju.

3. Informāciju,  ieskaitot  atsauksmes,  par  vismaz  3  (trīs)  izstrādātiem  līdzvērtīgiem 
projektiem norādot vietu, kontaktus atsauksmēm u.c. informāciju.

Pielikums Nr.1. – Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr.2. – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā.



Pielikums Nr.1
(iepirkums EDI-2009-02)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Mērķis:

EDI tīmekļa vietnes izstrāde.

2. Iepirkuma ietvaros veicamie darba uzdevumi:

2.1. „Elektronikas un datorzinātņu institūta” tīmekļa vietnes izstrāde:
2.1.1. Sākumlapa (jaunumi, notikumi);
2.1.2. Par EDI (statuss, struktūra, administrācija, stratēģija, vēsture, publiskie pārskati);
2.1.3. Pētniecība (pētījumu virzieni);
2.1.4. EDI zinātniskā struktūra (laboratorijas);

2.1.4.1. Standarta laboratorijas lapa:
- Apraksts
- Bilde
- Laboratorijas vadītājs (saite)
- Kooperācijas partneri (ja ir, tad saites)
- Aktīvie darbinieki (saite)
- Darbinieki on leave (saite)
2.1.4.2. Standarta zinātniskā personāla lapa (dati no DB)
- Virsraksts – vārds, uzvārds, tituls
- Bilde
- CV, zinātniskās intereses, 
- Kontaktinformācija (E-mail, adrese)
- Saite uz personīgo lapu (ja tāda ir)
- autora izvēlēto publikāciju saraksts

2.1.5. Sadarbība (pamatā saite uz sadarbības partneriem)
2.1.6. Projekti (ar apakšlapām dažādām projektu kategorijām, un saitēm uz projektu lapām, 

laika gaitā papildināms)
2.1.7. EDI publikāciju saraksts (dati no DB);
2.1.7.1.  Sākumā  uz  lapas  ir  redzamas  atlasītās  publikācijas  un  ir  iespēja  tālāk  atlasīt 

publikācijas pēc autoriem, gadiem, iedalot tās pa veidiem (monogrāfijas, brošūras, konferenču 
publikācijas; disertācijas; žurnālu raksti; tēzes; patenti; publicistika). 

2.1.7.2. Ja autoram ir pieejama mājas lapa jeb vismaz E-pasts, tad autora vārds ir arī saite uz 
šo lapu/e-pastu.
2.1.7.3. Ja ir tiesības šo publikāciju izplatīt, tad tā ir saite uz dokumenta lejupielādēšanu. 
2.1.7.4. Publikāciju saraksts var saturēt tekstu latviski, krieviski un angliski uz vienas lapas.
2.1.8. Pakalpojumi un produkti (ar apakšlapām par dažādiem pakalpojumiem un produktiem, 

ar saitēm uz to lapām, laika gaitā papildināms)
2.1.9. Paziņojumi (Iepirkumi, citi sludinājumi)
2.1.10. Žurnāls (saite uz AST tīmekļa vietni)
2.1.11.  Meklēšanas  serviss  (Meklēšana  notiek  arī  pēc  personas  uzvārda  datu  bāzes  vārdu 

tabulā. Logā ir teksta ievada lauks, kurā ievada meklējamo informāciju. Ja meklēšanas rezultāts 
satur vairāk kā vienu ierakstu, tad katrs no tiem logā parādās kā saite, uz kuru uzklikšķinot dabū 



tālākos rezultātus. Ja ir tieši viens ieraksts, tad aiziet pa taisno uz rezultātiem. Ja neko neatrod, 
tad izmet paziņojumu „nav atrasts”).

2.1.12. Kontaktinformācija, rekvizīti
2.1.13. Tīmekļa vietnes karte

3. Tīmekļa vietnes izstrādes prasības:

3.1. Vēlamā minimālā datora ekrāna izšķirtspēja 800x600;
3.2. Realizācija pēc iespējas vienkāršāka, lai korekti strādātu ar pēc iespējas lielāku tīmekļa 

pārlūkprogrammu skaitu (any browser), bet obligāti ar Firefox, IE un Opera. Drukājot 
lapām ir jāizdrukājas pārskatāmi. 

3.3. Neizmantot freimus, animāciju, java, javascript;
3.4. Lapu izstrādē rekomendējas izmantot UTH-8, jo publikāciju saraksts var saturēt tekstus 

latviski, krieviski un angliski uz vienas lapas.
3.4. Lielākā daļa lapu jārealizē divās identiskās versijās - latviski un angliski, iespējami daži 

izņēmumi, kas var būt tikai vienā valodā;
3.5. Tīmekļa vietnei pamatā jābūt veidotai izmantojot Satura vadības sistēmu (CMS);   
3.6. Izmantot paredzētās vides: Solaris 10, Apache 2, PHP 5.2 un PostgreSQL  datubāze.
 

4.  Darba uzdevumu izpildes termiņš:

Četru (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.



Pielikums Nr.2
(iepirkums EDI-2009-02)

Pieteikums dalībai iepirkumā
„Par Elektronikas un datorzinātņu institūta tīmekļa vietnes izstrāde”

sastādīšanas vieta Datums

Informācija par pretendentu

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas numurs un datums:

PVN maksātāja reģistrācijas 
numurs un datums:

Juridiskā adrese:

Pasta adrese:

Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese:

Pretendenta vadītāja vai tā 
pilnvarotas personas vārds, 
uzvārds, amats

Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums:

Bankas kods:

Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats:

Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese:

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Nr.
p.k.

Tehniskā specifikācija Pretendenta 
piedāvātā kopējā 
līgumcena Ls bez 

PVN

Pretendenta 
piedāvātā kopējā 
līgumcena Ls ar 

PVN
1. „Elektronikas un datorzinātņu institūta” 

tīmekļa vietnes izstrādes, ieskaitot 
datubāzes programmēšanu, tehniskais 
risinājumus (jāatbilst Pielikuma Nr.1 2.1.p)

Cena Cena



Ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs:

1. apliecinām savu dalību  iepirkumā  „Par  Elektronikas  un  datorzinātņu  institūta  tīmekļa 
vietnes izstrāde”;

2. apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Instrukciju pretendentiem un piekrītam visiem tajā 
minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem 
nav;

3. piedāvājam  izstrādāt  Instrukcijā  pretendentiem  minēto  tīmekļa  vietni  saskaņā  ar 
tehniskajā  specifikācijā  noteiktajām prasībām par  kopējo  līgumcenu  LVL _________ 
(piedāvājuma  kopējā  līgumcena  LVL  bez  PVN  vārdos) ___(mēnešu  skaits  vārdos) 
mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

4. atzīstam  sava  pieteikuma  un  piedāvājuma  spēkā  esamību  30  (trīsdesmit)  kalendārās 
dienas  no  piedāvājuma iesniegšanas  galējā  termiņa  iestāšanās  brīža,  bet  gadījumā,  ja 
tiekam atzīti par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

5. apliecinām,  ka uz mums neattiecas  Publisko iepirkumu likuma 39.panta  pirmās  daļas 
noteikumi un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar 
Publiskā iepirkuma likuma prasībām;

6. apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

                       
Pretendenta vadītāja vai tā pilnvarota 

pārstāvja vārds un uzvārds:
Amats:

Paraksts:                                                       z.v.

Paraksta atšifrējums:
                                                                                      


