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1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

Iepirkuma priekšmets: Saskaņā ar šī Nolikuma 1.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju 

iepirkuma priekšmets sastāv no 4 sadaļām. Iepirkuma priekšmets nav dalāms daļās. Pretendentam 

jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu kopā: 

 

„DRUKAS DARBI” 

Apmaksas kārtība: 100% pēc darbu pabeigšanas 

 

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM 

 

Piedāvājuma sagatavošana:  

 Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā;  

 Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) 

parakstītais Tehniskais un Finanšu piedāvājums (1. pielikums);  

 

Piedāvājuma noformēšana:  

 Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un 

skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  

 

 



1. pielikums 

Iepirkuma ”Drukas darbi” dokumentācijai 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
 Specifikācija Pretendenta 

piedāvājums: 

Pretendenta 

piedāvātā cena, 

Ls/gab. 

Pretendenta 

piedāvātā cena kopā, 

Ls 

1. Drukas darbs Nr. 1 (grāmata ar starplikām)*  

Formāts: A5 

Tirāža: 250 gab. 

Druka: 4+4 

Papīrs:  

 Vākiem: 150-200 g/m2, 100%  pārstrādāts papīrs (100 % recycled),  

laminēts (250 mikroni); 

 Starplikām (starpliku skaits -11 gab.): 100-120g/m2, 100%  

pārstrādāts papīrs (100 % recycled),  laminēts (250 mikroni); 

 Pamatteksts: 130-150g/m2, 100%  pārstrādāts papīrs (100 % 

recycled). 

Apjoms: 60 lpp. (neiesk. starplikas) 

Pēcapstrāde: metāliskā spirāle 

Piegāde uz Ģertrūdes ielu 10/12, LV-1010, Rīga, Latvija 

 

Darba izpildes termiņš: līdz 2011. gada 28. decembra plkst. 12:00 (makets 

elektroniski saskaņošanai uz epasta adresi pasts@lvif.gov.lv un 

Julija.Gusca@undp.org līdz 2011. gada 15. decembra  plkst. 17:00) 

   

2. Drukas darbs Nr. 2 (grāmata ar starplikām)*  

Formāts: A5 

Tirāža: 250 gab. 

Druka: 4+4 

Papīrs: 

 Vākiem: 150-200 g/m2, 100%  pārstrādāts papīrs (100 % recycled),  

laminēts (250 mikroni); 

 Starplikām (starpliku skaits -11 gab.): 100-120g/m2, 100%  

pārstrādāts papīrs (100 % recycled),  laminēts (250 mikroni); 

 Pamatteksts: 130-150g/m2, 100%  pārstrādāts papīrs (100 % 

recycled). 

Apjoms: 86 lpp. (neiesk. starplikas) 

 

Pēcapstrāde: metāliskā spirāle. 
Piegāde uz Ģertrūdes ielu 10/12, LV-1010, Rīga, Latvija 

 

Darba izpildes termiņš: līdz 2011. gada 28. decembra plkst. 12:00 (makets 

elektroniski saskaņošanai uz epasta adresi pasts@lvif.gov.lv un 

Julija.Gusca@undp.org līdz 2011. gada 15. decembra  plkst. 17:00) 
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3.  CD apdruka  

Tirāža: 250 gab. 

Druka: 4+0 

 

Darba izpildes termiņš: līdz 2011. gada 28. decembra plkst. 12:00 (makets 

elektroniski saskaņošanai uz epasta adresi pasts@lvif.gov.lv un 

Julija.Gusca@undp.org līdz 2011. gada 15. decembra  plkst. 17:00) 

   

4.  CD iepakojums: kartona vāki, CD kabata atvēruma kreisajā pusē, brošūra - labajā pusē (tirāža - 250 gab.)  

CD vāki:  

Formāts: 390 mm x125mm ( izklājumā)  

Papīrs: 300-350 g/m2, 100%  pārstrādāts papīrs (100 % recycled), 

Druka: 4+0 

Pēcapstrāde: izciršana 

   

 CD brošūra: 

Formāts: 120 mm *120 mm 

Apjoms: 16 lpp.;  

Papīrs: 100-120 g/m2; 100%  pārstrādāts papīrs (100 % recycled); skavots. Druka: 

4+4 

   

 Pēcapstrāde: kabatas pielīmēšana pie vākiem,  

Piegāde: gatavo CD piegāde uz Ģertrūdes ielu 10/12, LV-1010, Rīga, Latvija 

 

Darba izpildes termiņš: līdz 2011. gada 28. decembra plkst. 12:00 (makets 

elektroniski saskaņošanai uz epasta adresi pasts@lvif.gov.lv un 

Julija.Gusca@undp.org līdz 2011. gada 15. decembra plkst. 17:00) 
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PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS:  

 

N.p.k. Pakalpojums Pretendenta 

piedāvātā cena, Ls 

1. Drukas darbs Nr. 1 (grāmata ar starplikām)  

2. Drukas darbs Nr. 2 (grāmata ar starplikām)  

3. CD apdruka  

4. CD iepakojums  

Kopējā cena bez PVN, Ls  

PVN, Ls  

Kopējā cena ar PVN, Ls  

 

Pretendenta paraksts
1
: ___________________________________________________ 

Pretendenta nosaukums: ___________________________________________________ 

Pretendenta juridiskā adrese: ___________________________________________________ 

Pretendenta tālruņa numurs:  ___________________________________________________ 

Pretendenta e-pasts:  ___________________________________________________ 

Pretendenta bankas rekvizīti ___________________________________________________ 

Pretendenta kontaktpersona: 

amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: ___________________________________________________ 

                                                           
1 Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 


