
 
 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 
Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris (turpmāk Klasteris) pats ir aktivitātes pasūtītājs 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 

 

Klastera dalībnieku (uzņēmumu) un saistīto produktu demonstrācijas objektu izveide.  

Sabiedrības un mērķa klientu iepazīstināšanai ar jauniem un tirgū ieviešamiem 

produktiem, veidot paraugobjektus un veikt produktu/pakalpojumu demonstrācijas.  

 

(atbilst Klastera programmas apgrozījuma apjoma paaugstināšanas pasākumu darbībai 

“Produktu demonstrācijas objekti”)  

 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

Darba kopējais mērķis:  

Sagatavota produktu demonstrāciju ekspozīcija sektoru produktu popularizēšanai ar mērķi 

palielināt pieprasījuma apjomu pēc Klastera dalībnieku produktiem/ pakalpojumiem.  

Ekspozīcija sastāv no vismaz 9 demonstrāciju objektiem. 

 

Darba uzdevums:  

Nodrošināt sešu demonstrācijas stendu darbību Demonstrāciju (Energoefektivitātes) 

centrā: 

1. Izstrādāt, sagatavot, uzstādīt un pārbaudīt darbībā šādu produktu demonstrāciju 

stendus: 

1.1. elektro lēngaitas transports; 

1.2. energo-efektīvs apgaismojums;  

1.3. telpu klimata uzraudzības un ražošanas iekārtu darbības efektivitātes mērījumu 

iekārtas. 

2. Uzstādīt un pārbaudīt darbībā divus enerģētikas viedas izmantošanas demonstrāciju 

stendus: 

2.1. “Latvenergo” viedas enerģijas pārvaldības stends/-i; 

2.2. “Liepājas enerģija” siltumenerģijas ražošanas un pārvaldības stends. 

3. Sagādāt, uzstādīt un pārbaudīt multifunkcionālu mobilu demonstrācijas stendu. 

 

Darba ietvaros veicamas šādas aktivitātes: 

1.1. Elektro lēngaitas transporta demonstrācijas stenda izstrādāšana, sagatavošana, 

uzstādīšana un pārbaudīšana darbībā. 

WOLFTRIKE® tricikla demonstrācijas stenda sagatavošana, uzstādīšana un 

pārbaude. Par produktu: WOLFTRIKE® ir aprīkoti ar elektrodzinēju, kas spēj attīstīt 

1000 W maksimālo jaudu un sasniegt līdz pat 50 km/h lielu ātrumu. Īpaši izstrādātā 

ritošā daļa ļauj kontrolēt vadāmību arī sānslīdes režīmā. Tricikli ir 100% vietējais 

produkts – tricikli izstrādāti un ražoti Liepājā. 

Demonstrāciju stenda sastāvs un raksturojums: 

- WOLFTRIKE® tricikls oriģinālizmērā ar elektro piedziņas (baterija un ar to 

saistītais) butaforiju 

- Platforma WOLFTRIKE® izvietošanai. Izmērs līdz 2m platums, 1,5m garums, 

0,3m augstums. Izgaismots no iekšpuses ar LED gaismas ķermeņiem, koka, 

metāla, plastmasas vai līdzvērtīgs karkass ar organisko stiklu vai līdzvērtīgu 

materiālu. 

- Ekrāns ar TV funkciju video failu demonstrēšanai saskaņā ar zemāk norādīto 

specifikāciju . Komplektācijā ietilpst ekrāns ar TV funkciju, stiprinājuma statīvs, 

strāvas adapteris u.c. nepieciešamie savienojuma materiāli un dokumentācija. 

 

Preces tips Ekrāns ar TV funkciju 

Ekrāna izmērs 43” vai lielāks 

Tehnoloģija LED LCD 

Izšķirtspēja 1920 x 1080 

Audio izeja 10W 

Skaļruņu sistēma 2 skaļruņu sistēma 

Reakcijas laiks 1-8ms 



 
Savienojamība HDMI, USB 

Izmērs Max 100cmx60cmx8cm 

Statīvs Ekrāna stiprinājuma statīvs pie sienas ar regulējamu 

horizonālu leņķi  

Papildus materiāli USM un HDMI pārejas un kabeļi portatīvo datoru 

pieslēgumiem 

Garantija 1 gads 

 

1.2. Energo-efektīvs apgaismojuma demonstrācijas stenda izstrādāšana, 

sagatavošana, uzstādīšana un pārbaudīšana darbībā. 

VIZULO LED apgaismes ķermeņi izceļas ar pārdomātu, mūsdienīgu un vidē 

iekļaujošos dizainu. Izcilas kvalitātes un augstu tehnisko parametru gaismekļi ir 

pielietojumi gan āra teritoriju un ielu, gan komerciālo būvju un industriālo telpu, gan 

arī dizaina objektu apgaismošanā.  Energoefektivitāte ir svarīgākā produktu īpašība. 

Ražots Latvijā. 

Demonstrāciju stenda sastāvs un raksturojums: 

- vertikāli brīvi stāvošs stends ar izmēru 1m platumā, 2m augstumā un līdz 0,30m 

dziļumā; 

- stends ir izjaucams divās daļās, ar stabilu nerūsējošā tērauda pēdu (biezums 

10mm); 

- stendā iekļautas 4 (četras)  lampas (divas energoefektīvas VIZULO lampas un 

divas standarta lampas), ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis, planšete; 

- uz planšetes apmeklētājam redzami šādi lielumi: stundas, patērētā enerģija kopā, 

izmaksas EUR/ stundā, kopējās izmaksas. Planšetes izklājuma dizains pēc 

saskaņojuma ar pasūtītāju; 

- stends veidots no metāla korpusa un  saplākšņa (vai līdzvērtīgiem materiāliem), 

aplīmēts ar dekoratīvām uzlīmēm pēc saskaņota dizaina ar pasūtītāju; 

 

1.3. Telpu klimata uzraudzības un ražošanas iekārtu darbības efektivitātes mērījumu 

iekārtu stenda izstrādāšana, sagatavošana, uzstādīšana un pārbaudīšana darbībā. 

InPass produkti radīti, lai palīdzētu Jūsu telpās uzlabot mikroklimatu un   uzņēmumam 

uzlabot darba ražīgumu un pieņemt datos balstītus tūlītējus lēmumus jebkurā 

diennakts laikā no jebkuras vietas pasaulē. Uzņēmums reāllaikā var sekot līdzi 

ražošanas iekārtu darbībai vai telpu klimata parametriem vai veikt attālināto 

uzņēmuma darbinieku darbības analīzi. Visi iegūtie dati aplūkojami klienta portālā, 

no kurienes tos viegli iespējams eksportēt uz citām platformām un vadības sistēmām. 

InPass sensoru uzstādīšana ir vienkārša un ātra, nav nepieciešama papildu vadu 

ievilkšana. Tehnoloģiskais risinājums veidots tā, lai neietekmētu iekārtas elektroniku 

vai garantiju. Ražots Latvijā (Liepājā). 

Demonstrāciju stenda sastāvs un raksturojums: 

- stends ar izvietotām telpas klimata uzraudzības un ražošanas iekārtu efektivitātes 

mērīšanas iekārtām (arī darba laika kontroles iekārta) saskaņā ar InPass produktu 

izmēriem, funkcionalitātes un instalēšanas prasībām. 

- ekrāns vismaz 12 collu liels, kur tiek demonstrēti gan klimata rādītāji reālā laikā 

telpā (temperatūra un mitrums) un ražošanas efektivitātes mērījumu web 

platforma. 

- stenda izmēri ne lielāki par: 1m platumā, 2m augstumā un līdz 0,30m dziļumā; 

- stenda ietvars slēgts vai atvērts atbilstoši InPass produkcijas demonstrēšanas 

specifikai; 

- stends veidots no metāla korpusa un  saplākšņa (vai līdzvērtīgiem materiāliem), 

aplīmēts ar dekoratīvām uzlīmēm pēc saskaņota dizaina ar pasūtītāju. 

 

2.1. “Latvenergo” viedas enerģijas pārvaldības stenda uzstādīšana un pārbaude darbībā. 

Stends tiek piegādāts līdz Demonstrācijas (Energoefektivitātes) centram un nepieciešams 

veikt tā mūsdienīgu, efektīvu un drošu instalēšanu, kā arī veikt stenda darbības pārbaudi. 

Viens stends. 

 

2.2. “Liepājas enerģija” siltumenerģijas ražošanas un pārvaldības stenda uzstādīšana un 

pārbaude darbībā. Stends tiek piegādāts līdz Demonstrācijas (Energoefektivitātes) centram 

un nepieciešams veikt tā mūsdienīgu, efektīvu un drošu instalēšanu, kā arī veikt stenda 

darbības pārbaudi. Viens stends. 

 

3.Multifunkcionāla mobila demonstrācijas stenda iegāde, uzstādīšana un pārbaude 

darbībā. 



 
Stendā tiks demonstrēti dažādu Klastera uzņēmumu produkti un ar šiem produktiem saistīti 

citi pakalpojumi un produkti ar mērķi veicināt Klastera uzņēmumu apgrozījumu un 

eksporta apjomu. 

Demonstrācijas stenda sastāvs un raksturojums: 

- Multifunkcionāls demonstrācijas stends sastāv no interaktīva stenda 

(ekrāns/tāfele) un portatīva datora 

- Interaktīvs ekrāns izmērā vismaz platumā 80cm un augstumā 120cm ar 

skārienjūtīguma funkciju un ekrāna pagriešanu iegūstot vismaz augstumu 80 cm 

un platumu 120cm prezentāciju, Klastera biedru profilu, video u.c. materiālu 

demonstrācijai.  

- Interaktīvs ekrāns ar daudzpusīgu savietojamību nodrošinot profesionālu satura 

prezentēšanu un demonstrēšanu. 

- Ekrāns saskaņā ar zemāk norādīto specifikāciju . Komplektācijā ietilpst ekrāns ar 

statīvu (“kājas”) strāvas adapteris u.c. nepieciešamie savienojuma materiāli un 

dokumentācija. 

- Portatīvais dators saskaņā ar zemāk norādīto specifikāciju. Komplektācijā 

ietilpst strāvas adapteris u.c. nepieciešamie savienojuma materiāli un 

dokumentācija. 

 

Interaktīvās tāfeles raksturlielumi:  

• Kontrasta attiecība (tipiskā)  Vismaz 4000:1 

• Skata leņķis, horizontāli  Vismaz 160 ° 

• Skata leņķis, vertikāli  Vismaz 160 ° 

Sertifikācija un garantija Atbilstoši Eiropas Savienības standartiem 

• Displeja diognāle  Vismaz 53 " 

Izmēri Augstums 800 mm, platums 1200 mm, dziļums ne 

lielāks par 70 mm 

• Spilgtums  Vismaz 280 cd/m² 

• Ekrāna izšķirtspēja  Vismaz 3600 x 2000 

• Pievienoti kabeļi  Nepieciešamie funkcionalitātes nodrošināšanai 

• Iebūvēto skaļruņu skaits  Vismaz 1 

Pieslēgumi Vismaz: USB 1 gab, Ethernet LAN 1 gab, WIFI, 

HDMI 1 gab 

Energoefektivitātes klase Vismaz A+ 

Skārinejūtīgs ekrāns Jā 

Ekrāna pagriešanas iespēja Jā 

Ekrāna veids LED vai līdzvērtīgs 

Datorsistēma Jā 

 

 Portatīvā datora raksturlielumi*: 

Operatīvā atmiņa 8GB 

Klaviatūra ENG 

Datu ietilpība 128GB 

Procesora ražotājs Intel 

Procesora sērija Core i5 vai jaudīgāks 

Svars Ne vairāk kā 2 kg 

Garantija 1 gads vai vairāk 

Ekrāna izmērs 14" 

Procesors i5-8250U vai līdzvērtīgs 

Bezvadu tīkla karte jā 

Bluetooth® jā 

Operētājsistēma Windows 10 Pro, DOS vai līdzvērtīgs 

Baterijas darbības laiks 8h vai vairāk 

Audio Stereoskaļruņi; Divi mikrofoni; 3,5 mm austiņu 

ligzda; High Definition Audio 

Kamera FaceTime HD 720p vai līdzvērtīgs 

Izmērs Max 2.00 cm x 25 cm x 33 cm 

Programmatūra MS Office Home and Business 2016 

*raksturlielumi kā norādīti vai līdzvērtīgi 
 

PAKALPOJUMA VEIKŠANAS 

LAIKS (PLĀNOTAIS) 

 

Pakalpojums nodrošināms pa posmiem (ja nepieciešams), pakalpojumam kopumā 

nepārsniedzot 4 nedēļas no darbu uzsākšanas brīža. 

 



 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā.  

2. Pieredze darbā ar Latvijas komersantiem interaktīvu eksponātu izveidē un 

sagādē. 

3. Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

CITAS ATZĪMES 

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 23.janvārim (ieskaitot) sūtot piedāvājumu uz e-

pasta adresi info@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā Ostmala 24, 

Liepāja, LV-3401. 

 

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 un kopā par visu pakalpojumu, atsevišķi izdalot 

PVN. Piedāvājuma ieteicamās veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 
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