
 

 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 

Pasūtītāji: 

- SIA “RARE power”, plānotā daļa no kopējā pakalpojuma 55% 

- SIA “Blue Shock Race”, plānotā daļa no kopējā pakalpojuma 28% 

- SIA “Global Wolf Motors”, plānotā daļa no kopējā pakalpojuma 17% 

 

 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 
Ārvalstu tirgus apguves pakalpojums Skandināvijas valstīs “Ekspo - SKA” 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

Darba mērķis:  

Skandināvijas valstu (Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija – Mērķa valstis) jauna tirgus 

apguve – mašīnbūves, būvniecības, furnitūras nozarēs un saistīto sektoru pārstāvji. 

Nodrošināt ikdienas atbalstu un darbības attīstības pakalpojumus ar mērķi palielināt 

Pasūtītāju apgrozījumu un eksportu uz Mērķa valstīm. 

Vispārīgie nosacījumi: 

1. Darbu izpildes gaitā radītie materiāli un informācija paredzēta izmantošanai 

maziem un vidējiem komersantiem, lai Klastera biedriem būtu iespēja 

palielināt savu produktu/pakalpojumu eksporta apjomu. 

2. Darba izpildes kvalitātes interesēs Izpildītājs var paplašināt vai pilnveidot 

darba uzdevumu, saskaņojot to ar Pasūtītājiem un Klasteri. 

3. Veicamās aktivitātes ir vismaz 1 kalendāro mēnesi.  

4. Darba uzdevums tiek noteikts 1 kalendārajam mēnesim pēc nepieciešamības 

un pušu savstarpējās vienošanās turpināt darbu pēc nepieciešamības un 

iespējām. 

5. Nodevums jāapkopo kā vienots materiāls, kas iesniedzams Klasterim pirms 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Tam jābūt viegli lietojamam un 

pārskatāmam, atbilstoši zemāk minētajam. 

Viena mēneša darba ietvaros veicamas šādas aktivitātes: 

1. Izveidot Pasūtītāju profilus un nepieciešamo mārketinga/pārdošanas 

informāciju, ko izmantot komunikācijā ar potenciāliem klientiem/partneriem 

Mērķa valstīs. 

2. Identificēt potenciālos klientus Mērķa valstīs. Veidot datu bāzi ar 

identificētajiem uzņēmumiem mērķa tirgū. Datu bāze tiek norādīti vismaz 60 

Mērķa valstu potenciālo klientu/partneru kontakti. 

3. Sakomunicēt un prezentēt Pasūtītājus vismaz 20 potenciālajiem klientiem 

un/vai sadarbības partneriem Mērķa valstīs. Komunikācijas veids - attālināti 

(elektroniski saziņas līdzekļi vai telefoniski). Virzīt komunikāciju uz cenu 

pieprasījumu (RFQ) saņemšanu, kuru galīgais mērķis būtu pasūtījuma 

saņemšana. 

4. Veikt saskaņojumus un komunikāciju ar Pasūtītāju pārstāvjiem ar mērķi iegūt 

pasūtījumu (piem., izcenojumi, darbu izpildes termiņi, paraugu nodrošināšana, 

sertifikācijas u.c. dokumentu nodrošināšana, piegādes nosacījumi u.c.). 

5. Reizi nedēļā vest attālinātas pārrunas ar Pasūtītājiem un Klasteri iesniedzot 

detalizētu atskaiti par progresu sadarbības uzsākšanā/attīstīšanā ar Mērķa valstu 



 

potenciāliem klientiem un/vai sadarbības partneriem, viņu atbildēm un 

gatavību turpmākiem soļiem. 

PAKALPOJUMA VEIKŠANAS 

LAIKS (PLĀNOTAIS) 

Darba izpildes termiņš kopā (plānots) – ne mazāks par 1 kalendāro mēnesi. 

Darba uzsākšana (plānota) – 2020.gada 1.novembris. 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā. Par līdzīgu darbu tiek uzskatīts tirgus izpēte 

un partneru piesaiste eksporta tirgos Latvijas uzņēmumiem/organizācijām 

pēdējo 3 gadu laikā.  

2. Pieredze darbā ar Latvijas komersantu eksporta veicināšanu. 

3. Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

CITAS ATZĪMES Piedāvājumu iesniegt līdz 2020.gada 29. oktobrim (ieskaitot). 

 
 

Pamatojums: Pakalpojums tiek sniegts projekta Nr.3.2.1.1/16/A/016 “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris“  ietvaros, par ko noslēgts Līgums 

par Eiropas Savienības projekta īstenošanu starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un Biedrību “Zaļo un Viedo 

Tehnoloģiju Klasteris” 

 

Apmaksas nosacījumi: Klasteris veic samaksu Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja 

rēķina saņemšanas dienas pie sekojošiem nosacījumiem: 

- ir parakstīts Pieņemšanas – Nodošanas akts no visām iesaistītajām pusēm par darbu izpildi; 

- ir saņemts rēķins no Izpildītāja; 

- Pasūtītājs ir veicis Klastera rēķinu apmaksu. 

 

Piedāvājuma noformēšanas prasības: Piedāvājumā norādīt cenu par katru aktivitāti atsevišķi (iespēju robežās norādot stundas likmi un stundu 

skaitu) un kopā par visu pakalpojumu, atsevišķi izdalot PVN. Piedāvājuma ieteicamās veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 


