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PAKALPOJUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJS Biedrība Impact Hub 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 

Darba telpu un biroja tehnikas nodrošināšana projekta Inovāciju 
granti Liepājas studentiem, Projekta Nr.: 1.1.1.3/21/A/004, studentu 

komandām 

 

 

 

 

 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS 

Aprīkotu darba telpu nodrošināšana 29 studentu komandu 

dalībniekiem (studentu komandā 1-2 dalībnieki) darbu veikšanai un 

biroja tehnikas un materiālu nodrošināšana studentu komandu darbu 

veikšanai: 

● Aprīkotu darba telpu nodrošināšana studentu komandu 

dalībniekiem darbu veikšanai: 

Pakalpojums jānodrošina nepārtraukti mūsdienīgā darba vidē (telpās). 

Pakalpojums ietver: 

- Vismaz 3 kvm telpas vienai darba vietai 

- Darba vietu skaits mainīgs (maksimālais iespējamais komandu 

skaits vielaicīgi ir 29 komandas) 

- Pieeja koplietošanas telpām, tikšanās telpām, atpūtas zonām, 

labierīcībām, virtuves daļai 

- Nodrošināts ūdens, kafija, tēja 

- Nodrošinātu WIFI 

- Pieeja telpām 24/7 

- Darba vieta aprīkota ar galdu un krēslu 

- Darba vietai pieejams elektrības pieslēgums 220V 

- Telpas atrodas Liepājas centrā vai līdz 3 km attālumā no centra 

 

● Biroja tehnikas un materiālu nodrošināšana studentu komandu 

darbu veikšanai: 

Pakalpojums ietver: 

- Printera, skanera un kopētāja pieejamību (melnbalts un krāsains A4, 

attālinātai bezvadu izmantošanai) 

- Materiāli printeriem, skaneriem un kopētājiem 

- Kancelejas materiāli (šķēres, papīrs, līmlapiņas u.c. saskaņā ar 

Pasūtītāja pieprasījumu) 

- Flipchart ar statīvu un zīmuļi 

- Prezentēšanas tehnika (projektors, ekrāns, slaidu pārslēdzējs u.c. 

nepieciešamais efektīvu prezentāciju nodrošināšanai) 

- Visas tehnikas lietojamību 24/7 

- Tehniskais serviss nepieciešamības gadījumā  

-Portatīvo datoru lietojamība 

 

Telpu un biroja tehnikas izmantošana saskaņojama ar studentu 

komandu. 

VEIKŠANAS 

LAIKS UN 

APJOMS 

Aprīkotu darba telpu nodrošināšana nepārtraukti 4  mēnešu garumā. 

Biroja tehnikas un materiālu nodrošināšana– nepārtraukti 4  mēnešu 

garumā. 

Pakalpojums sniedzams atbilstoši Pasūtītāja sniegtajai informācijai. 
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Pakalpojums jāuzsāk pēc iespējas ātrāk (termiņš 18.11.2022-

10.03.2023). 

 

PRASĪBAS 

PAKALPOJUMA/ 

PREČU 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma/preču sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu pakalpojumu veikšanā. 

2. Garantijas nodrošināšana. 

3. Pasūtītājs apmaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā. 

Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas 

Republikas oficiālajā valūtā - euro (EUR) un ir jāaptver visi tām 

piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).  

CITAS ATZĪMES Cenu aptauja izsludināta 2022. gada 11.novembrī. Piedāvājumu 

(pielikums nr.1) iesniegt līdz 2022.gada 17. novembrim, sūtot 

piedāvājumu uz e-pastu zane.feldmane@impacthub.net vai iesniedzot 

personīgi adresē: Strautu iela 4, Liepāja.  

Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko mēneša 

izcenojumu. 

 

 

Cenu aptauja tiek veikta projekta “Inovāciju granti Liepājas studentiem”, Projekta 

Nr.: 1.1.1.3/21/A/004  ietvarā 
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1. Pielikums 

Pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā 

 

Datums 

Pretendents, 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese:  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds):  

Tālrunis:  

E-pasts:  

Pakalpojuma nosaukums: Darba telpu un biroja tehnikas nodrošināšana 

projekta Inovāciju granti Liepājas studentiem, 

Projekta Nr.: 1.1.1.3/21/A/004, studentu 

komandām 

Finanšu piedāvājums: 

 

Cena par 1 mēnesi EUR bez PVN:  

kopā ar PVN (ja piemērojams):  

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

a) piesakāmies piedalīties cenu aptaujā  projekta “Inovāciju granti Liepājas 

studentiem” (IGLS) (1.1.1.3/21/A/004) ietvaros un  ievērot visas Cenu 

aptaujas prasības; 

b) atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) dienas no 

piedāvājuma atvēršanas dienas vai līguma noslēgšanas gadījumā – līdz 

līgumsaistību pilnīgai izpildei. 

c) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

Vārds Uzvārds 

Paraksts 


