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Kalibrējumu izstrādes izcenojumi - piedāvājums

Šis  dokuments  attiecas  uz  Foss  Analytical  A/S  mērinstrumentu kalibrēšanu atbilstoši 
references metodēm.

Piedāvājums attiecas uz situācijām, kad kāds no produkta parametriem nav nosakāms ar 
apmierinošu  precizitāti,  izmantojot  Foss  Analytical  A/S  vai  kādas  trešās  puses  piedāvātos 
kalibrējumus (matemātiskos modeļus).

Šis dokuments neapskata references datu iegūšanas kārtību un izcenojumus.

SIA “EIRA” piedāvā 3 līmeņu kalibrējumu izstrādi,  atkarībā no tā,  kādu precizitāti  vēlams 
sasniegt. Precizitātes kritērijs ir standarta vai references metodes standartkļūda (RSK).

1. Sākuma: standartnovirze starp instrumenta rādījumiem un references rezultātiem ir šādās 
robežās: 2 * RSK  < STD <  2,5*RSK

2. Pamata: 1,5*RSK < STD <  2 *  RSK
3. Uzlabotais: STD <  1,5*RSK

Cenu piedāvājums 2009.gadam ir šāds:

1. Sākuma līmenis: 100 Ls + PVN par 1 parametru
2. Pamata līmenis:  150 Ls + PVN par 1 parametru
3. Uzlabotais līmenis: 250 Ls + PVN par 1 parametru

Kalibrējuma  uzlabošanas  cena  uz  augstāku  līmeni  ir  vienlīdzīga  cenu  starpībai  starp 
līmeņiem. Ja klients pasūta vairākus parametrus vienam produktam, tad sākot ar trešo parametru 
piemērojama 15% atlaide.

Pamatā datu apmaiņa notiek elektroniski. References rezultātus SIA “EIRA” saņem pa e-
pastu vai faksu, spektra datus caur attālinātu pieslēgumu klienta instrumentam. Izmaiņas klienta 
instrumentā  arī  tiek  veiktas  caur  attālinātu  pieslēgumu.  Tāpēc  cenu  piedāvājumā nav paredzēti 
transporta un citi  ar  izbraukumu pie klienta saistīti  izdevumi.  Ja tādi rodas,  par tiem jāvienojas 
atsevišķi.

Kalibrējuma testēšana –  novērtēšana  notiek  2  soļos.  Pirmajā  solī  SIA “EIRA” nodod 
klientam  testēšanai  jauno  kalibrējumu  tad,  kad  izvēlētā  līmeņa  precizitāte  sasniegta  ar  doto 
kalibrēšanas  paraugu  komplektu.  Tad  sākas  otrais  solis,  kurā  klientam  jānovērtē  kalibrējuma 
precizitāte ar paraugiem, kas neietilpa tajos, ar kuriem modelis tika veidots. Otrais solis jāveic ne 
ilgāk kā 2 mēnešos.

Samaksa par  izveidoto kalibrējumu arī  tiek dalīta  2 daļās:  50% avansa maksājums tiek 
samaksāts pirms pirmā soļa pabeigšanas, t.i., jaunā kalibrējuma parametrus klients saņem tikai pēc 
avansa maksājuma veikšanas. Pēc tam, kad  otrā soļa testos ir apstiprinājusies vajadzīgā precizitāte, 
bet ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc 1.soļa beigām,  SIA “EIRA” izraksta gala rēķinu (50% no kopējās 
summas). Reizē ar šo rēķinu klients saņem arī gala produkta dokumentāciju.



Pastāv iespēja, ka analizējamais produkts laika gaitā maina savas īpašības (piem. sezonālās 
izmaiņas, izmaiņas tehnoloģiskajā procesā u.tml.), kā rezultātā izstrādātais kalibrējums jāpapildina 
ar jauniem datiem. Gada laikā kopš kalibrējuma nodošanas ekspluatācijā, klientam ir tiesības prasīt 
kalibrējuma datubāzes papildināšanu par 50% no izstrādes cenas.

SIA “EIRA” patur tiesības saglabāt savā datubāzē un izmantot turpmākajās izstrādēs darba 
procesā iegūtos spektra/references datus,  tai  pašā laikā respektējot  klienta  datus,  kas varētu būt 
traktēti kā komercnoslēpums. Klients iegūto kalibrējumu drīkst izmantot tikai savā uzņēmumā. 
Klientam nav tiesības šo kalibrējumu nodot lietošanā vai pārdot trešajai personai bez iepriekšējas 
vienošanās ar SIA “EIRA”.

Šajā dokumentā piedāvātais iedalījums 3 līmeņos ir uzskatāms par orientējošu. Individuālos 
gadījumos puses var vienoties arī par atšķirīgiem kritērijiem un cenām.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

SIA “EIRA” direktors
Māris Stegenburgs

2009.gada 14.janvārī.


