
 
 

Pielikums Nr. 1 

Pie pieteikuma pakalpojuma saņemšanai 

 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 
Ražošanas un komplektēšanas uzņēmumi 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 

Produktivitātes paaugstināšanas pasākums – Datu uzskaites automatizācijas risinājumu 

izstrāde un ieviešana uzņēmumu darba vidē. 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

 

Ieviest jaunus datu ievades, uzskaites un analīzes risinājumu, kas būtiski atvieglotu un 

optimizētu Klastera dalībnieku ikdienas darbu klientu pasūtījumu, ražošanas, 

grāmatvedības un citām ikdienas funkcijām. Mērķis ieviest caur pārlūku darbināmu web 

aplikāciju, kura lietojama uz datora un /vai mobilās iekārtas un tā ir sasinhronizēta ar 

konkrētā dalībnieka grāmatvedības uzskaitei izmantojamu programmu. 

Vispārīgie nosacījumi: 

1. Izstrādātais rīks tiks paredzēts izmantošanai maziem un vidējiem 

komersantiem, lai Klastera dalībniekiem būtu iespēja optimizēt ikdienas datu 

uzskaiti. 

2. Darba kvalitātes nolūkos Izpildītājs var paplašināt vai pilnveidot darba 

uzdevumu, saskaņojot to ar Pasūtītāju. 

3. Ražošanas un komplektēšanas efektivitātes paaugstināšana. 

Veicamo darbu posmi: 

1. Posms – Konsultācijas un datu apkopojums 

1) Iepazīties ar Klastera dalībnieku ikdienas datu uzskaiti; 

2) Sniegt konsultācijas un izvērtējumu risinājuma izveidē iesaistītajiem 

Klastera dalībniekiem; 

3) Sagatavot konceptu, iekļaujot vismaz šādu informāciju: 

- Katra iesaistītā Klastera dalībnieka optimizējamo procesu apkopojums  

- Izmantojamo datu apkopojums 

- Veicamo aktivitāšu saraksts 

- Cits procesa laikā identificētais un ar Pasūtītājiem saskaņotais 

2. Posms - Datu ievades un uzskaites automatizācijas risinājumu sistēmas 

izstrāde un ieviešana. Sistēmas rīkā iekļaujamās funkcijas: 

1) Caur pārlūku darbināma web aplikācija, kura lietojama uz datora un /vai 

mobilās iekārtas; 

2) Iespēja sasinhronizēt ar konkrētā dalībnieka grāmatvedības uzskaites 

programmu (Tilde PRO vai cita pēc saskaņojuma); 

3) Failu augšuplāde un lejuplāde; 

4) Failu meklēšana pēc noteiktiem parametriem; 

5) Sadarbības partneru rekvizīti un kontaktinformācija; 

6) Pasūtījuma izpildes termiņu noteikšana un termiņu monitorings; 

7) Rēķinu apmaksas termiņa monitorings. 

8) Pilnu preču kustības uzskaite; 

9) Pavadošo dokumentu automātiska izveide; 

10) Iespēja veidot preču grupas un neierobežotas hierarhijas, ko vēlāk 

izmantot atskaitēs; 

11) Ērts preču noliktavas atlikuma monitorings (ja pieprasīts un 

nepieciešams); 

12) Citas funkcijas, kas saskaņotas starp Pasūtītāju un Izpildītāju. 

PAKALPOJUMA 

VEIKŠANAS LAIKS 

(PLĀNOTAIS) 

Pakalpojumu iespējams nodrošināt pa posmiem. 

Pirmais darba posms līdz 31.12.2020. 

Otrais darba posms periodā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021. 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā.  

2. Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

 



 

CITAS ATZĪMES 

Cenu piedāvājumu iesniegt līdz 2020.gada 29.oktobrim (ieskaitot) sūtot piedāvājumu 

uz e-pasta adresi info@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā 

Ostmala 24, Liepāja, LV-3401. 

Cenu piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abiem posmiem. Ja sniedz par abiem 

posmiem, tad norādīt cenu par katru veicamo darbu posmu atsevišķi. 

 
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; 

- no Izpildītāja ir saņemts rēķins vai avansa maksājuma rēķins, ja to paredz līguma nosacījumi; 

- Pasūtītājs ir veicis Klastera rēķinu apmaksu. 

 

Piedāvājuma noformēšanas prasības: Piedāvājumā norādīt cenu atsevišķi izdalot PVN. Piedāvājuma ieteicamās veidlapas paraugs pievienots 

pielikumā. 


