
 

 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 

Pasūtītāji: 

- SIA “Vizulo”, www.vizulo.com, plānotā daļa no kopējā pakalpojuma 29% 

- SIA “AMG Montāža”, www.amgmontaza.lv, plānotā daļa no kopējā pakalpojuma 29% 

- SIA “Compor”, www.compor.lv,  plānotā daļa no kopējā pakalpojuma 29% 

- SIA “Latiron”, plānotā daļa no kopējā pakalpojuma 13% 

Pasūtītāji darbojas energeoefektīvu būvju sektorā, tādējādi papildinot viens otru šajās 

piegādes ķēdēs. Pasūtītājiem ir augsta ieinteresētība sadarboties ieiešanai vai darbības 

attīstībai (situācijas atšķiras katram no Pasūtītājiem) Mērķa valstīs. 

Kāds no Pasūtītājiem darbu izpildes laikā vai mainīties, bet kopskaitā netiek pārsniegti 4 

Pasūtītāji un visus Pasūtītājus vieno energoefektīvo būvju un ar to saistītie sektori. 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 
Ārvalstu tirgus apguves pakalpojums Skandināvijas valstīs “Eksporta vadītājs” 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

Darba mērķis:  

Skandināvijas valstu (Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Islande, Farēru salas – Mērķa 

valstis) apguve (ieiešana vai attīstība) energoefektīvu būvju un saistīto sektoru pārstāvjiem. 

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 6 kalendāro mēnešu ilgā periodā, sadalot darbu 

starpposmos, kur katrs starpposms ir ne īsāks par 2 kalendāriem mēnešiem. 

4. Nodevums jāapkopo kā vienots materiāls par katru no starpposma periodiem 

un gala nodevums par visu darbu izpildi kopumā, kas iesniedzams Klasterim 

pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par katru starpposmu un 

darbu kopumā. Tam jābūt viegli lietojamam un pārskatāmam ar saturu 

atbilstoši zemāk minētajam. 

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 Mērķa valstīs darbojošās starptautiskās iepirkumu ķēdes un apzināt 

iespējas Pasūtītāju iekļūšanai tajās. 

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

identificētajiem uzņēmumiem mērķa tirgū. Datu bāze tiek papildināta ar vismaz 

120 Mērķa valstu potenciālo klientu/partneru kontaktiem. 

4. Katru mēnesi sakomunicēt un prezentēt Pasūtītājus vismaz 20 potenciālajiem 

klientiem un/vai sadarbības partneriem Mērķa valstīs. Komunikācijas veids 

pamatā attālināti (elektroniski saziņas līdzekļi vai telefoniski). Virzīt 

komunikāciju uz cenu pieprasījumu (RFQ) saņemšanu, kuru galīgais mērķis 

būtu pasūtījuma saņemšana. 

5. 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.). 

http://www.vizulo.com/
http://www.amgmontaza.lv/
http://www.compor.lv/


 

6. Būt Pasūtītāju rīcībā pilnu darba laiku saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumdošanas nosacījumiem.   

7. Ne retāk kā reizi mēnesī vest pārrunas klātienē 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. 

Tikšanās klātienē ar potenciāliem klientiem/sadarbības partneriem reizi divos mēnešos. 

Tikšanās klātienē iespējama biežāka, par to apmaksu atsevišķi vienojoties ar konkrēto 

Pasūtītāju.  

PAKALPOJUMA VEIKŠANAS 

LAIKS (PLĀNOTAIS) 

Darba izpildes termiņš kopā – ne mazāks par 6 kalendāriem mēnešiem. 

Darbs var tikt sadalīts starpposmos, kur viens starpposms nav īsāks par diviem kalendāriem 

mēnešiem. Paredzami 2 starpposmi un gala posms. 

Darba uzsākšana (plānota) – 2019.gada 1.februāris. 

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. 

Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

CITAS ATZĪMES Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 29.janvārim (ieskaitot). 

PAKALPOJUMA VEIKŠANAS 

LAIKS (PLĀNOTAIS) 

Darba izpildes termiņš kopā – ne mazāks par 6 kalendāriem mēnešiem. 

Darbs var tikt sadalīts starpposmos, kur viens starpposms nav īsāks par diviem 

kalendāriem mēnešiem. Paredzami 2 starpposmi un gala posms. 

Darba uzsākšana (plānota) – 2019.gada 1.februāris. 

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 2019.gada 29.janvārim (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. 


