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Rīgā
02.01.2019. Nr. 001.4.2-08/2019/60
Visiem iepirkuma LB/2018/77
ieinteresētajiem piegādātājiem

Par papildu informāciju
Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir saņēmusi iepirkuma "Par
interaktīva apmācības multimedija izstrādi" (iepirkums LB/2018/77; tālāk tekstā –
iepirkums) ieinteresētā piegādātāja informācijas pieprasījumu. Atbildot uz ieinteresētā
piegādātāja informācijas pieprasījumu, Komisija sniedz atbildi uz šādiem jautājumiem.
Jautājums:
"Vai iepirkumā norādītais laiks 30 dienas ir galējais termiņš, kurā pretendentam ir
jāizstrādā risinājums?"
Atbilde:
Iepirkuma nolikuma 4.1.1. punktā norādītais termiņš (30 darba dienas) ir galējais termiņš.
Jautājums:
"Specifikācijā ir minēts, ka attēliem ir informatīvs raksturs. Kura no pusēm meklē
informāciju un gatavo reālos attēlus, kas tiks izmantoti aplikācijā?"
Atbilde:
Attēlus piegādā Latvijas Banka, to apstrādi un ievietošanu multimedijā veic
PRETENDENTS. Jautājumu un atbilžu tekstus, paskaidrojošu informāciju gatavo
Latvijas Banka.
Jautājums:
"Lūdzu smalkāk aprakstīt, kā lietotāja saskarnē paredzēts sekot līdzi pareizajām un
nepareizajām atbildēm – kā lietotājs iegūst informāciju par atbildes pareizību vai
nepareizību? Vai lietotājam tiek dota iespēja (ja tiek – tad kādā veidā) uzzināt, kāda tad
bija pareizā atbilde, ja lietotājs ir atbildējis nepareizi?"
Atbilde:
Latvijas Banka pieņem, ka lietotājam uzreiz pēc atbildes sniegšanas tiks parādīts, vai
sniegtā atbilde bijusi pareiza vai nē (netiek parādīts, kura bija pareizā atbilde, nav atļauta
arī atbildes labošana pēc rezultāta (nepareiza atbilde) parādīšanas). Savukārt brīdī, kad
aizpildīti visi testa jautājumi, lietotājam jāparāda kopsavilkuma skats, kurā attēlots viņa
sasniegtais rezultāts (procentuāli no jautājumu skaita). Vairāk informācijas skatīt
iepirkuma tehniskās specifikācijas 2.6. punktā.
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Jautājums:
"Vai risinājuma ietvaros ir paredzēts iegūt statistiku par atbildēm uz jautājumiem
griezumā – x un x procentu no respondentiem ir x un x izglītoti par eiro drošības tēmu?"
Atbilde:
Šobrīd nav paredzēts šādi apkopot informāciju. Izstrādājamais multimedijs var tikt
darbināts vidē, kur nav pieejams internets un attiecīgi nav iespējama rezultātu iesūtīšana
Latvijas Bankas serverī.
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