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NOLIKUMĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko iepirkumu
CPV
procedūrās
Publisko iepirkumu likums
PIL
Pievienotās vērtības nodoklis
PVN
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”
SIA “Lielais
Dzintars”
Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas
Piegādātājs
attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preci
Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu
Pretendents
Pasūtītāja interneta mājas lapa www.lielaisdzintars.lv sadaļa „Par mums”
Pircēja profils
apakšsadaļa „Dokumenti”
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un veids
Nosaukums - Maza un liela formāta drukas darbi SIA “Lielais Dzintars” (turpmāk arī
Iepirkums).
Identifikācijas numurs – Lielais Dzintars 2017/7.
Iepirkuma procedūras veids - iepirkums publiskam piegādes vai pakalpojuma līgumam ar
paredzamo līgumcenu virs 10 000 EUR, nepārsniedzot 42 000 EUR) saskaņā ar PIL 9.pantu.
CPV kods: 79800000-2 (Iespiešanas un saistītie pakalpojumi), 22458000-5 (Iespieddarbi pēc
pasūtījuma).
1.2. Pasūtītājs
SIA „Lielais Dzintars”
Reģistrācijas Nr.42103067790
Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālrunis +371 63424555
E-pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv
Kontaktpersona - juriste Iveta Tumaščika, tālr.634 24555, e-pasts: jurists@lielaisdzintars.lv.
1.3.
Līguma izpildes laiks un vieta
1.3.1. Līguma izpildes laiks - 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
1.3.2. Līguma izpildes vieta - SIA “Lielais Dzintars”, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401 vai pēc
vienošanās ar Pasūtītāju Liepājas pilsētas robežās.
1.4.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Lielais Dzintars” – Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars”
informācijas centrā Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.20.00
līdz 2017. gada 13. decembrim plkst. 11:00.
1.4.2. Ja Piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai
ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa
beigām.
1.4.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un
tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.5.
Piedāvājumu atvēršanas kārtība
1.5.1. Piedāvājumu atvēršana notiek SIA „Lielais Dzintars”, Radio iela 8, Liepājā, tūlīt pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.
1.6.
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.6.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem Piegādātājiem, kuri būs noformējuši
un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām. Piegādātājam
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jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam pievienoto veidlapu prasībām. Visām
izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).
1.6.2. Piegādātājam piedāvājums jāsagatavo valsts (latviešu) valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā
informācija ir svešvalodā, tad Piegādātājs pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Ministru
kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu
tulkojumi valsts valodā” prasībām.
1.6.3. Piegādātājam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma 3. sadaļā
norādītos dokumentus.
1.6.4. Piegādātājam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā aploksnē ar norādi:
SIA „Lielais Dzintars”
Iepirkuma komisijai
Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
ar norādi:
Iepirkumam „Maza un liela formāta drukas darbi” SIA “Lielais Dzintars””.
(Identifikācijas numurs Lielais Dzintars 2017/7).
Neatvērt pirms iepirkumu komisijas sēdes sākuma!
Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)
1.6.5. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi
nomaināmas lapas), un šuvuma vietā jābūt paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam,
norādītam cauršūto lapu skaitam.
1.6.6. Piegādātājs iesniedz parakstītu piedāvājumu (skatīt nolikuma 3.4.punkta prasības).
1.6.7. Iesniedzot piedāvājumu, Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada
28.septembra noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļas
prasībām.
1.6.8. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz
tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu, Pasūtītājs publicēs noslēgto līgumu pircēja profilā
internetā.
1.6.9. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
1.6.10. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši
noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
1.6.11. Tiek uzskatīts, ka Piegādātāji, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā
noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.7.
Piedāvājumu varianti
Piegādātājs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru iepirkuma daļu. Ja Piegādātājs
iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
1.8.

Nolikuma saņemšana
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pircēja profilā.

1.9. Papildu informācijas sniegšana
1.9.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja
Pircēja profilā. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija
nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva
un tieša elektroniskā pieeja.
1.9.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātajam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto
šo informāciju Pircēja profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.
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2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts
Mazā un lielā formāta drukas darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums) pēc
faktiskās nepieciešamības. Dizaina un maketa izstrādi veic Pasūtītājs.
Pasūtītājam nepieciešamie drukas darbi uzskaitīti un raksturoti Tehniskajā specifikācijā.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
1. daļa – maza formāta drukas darbi;
2. daļa – liela formāta drukas darbi.
Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām daļām.
Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pakalpojuma apjomu un pasūtījumus veic pēc
nepieciešamības.
2.2. Iepirkuma priekšmeta maksimālā līgumcena tiek noteikta pēc nepieciešamības, ievērojot
Pasūtītāja finanšu resursu iespējas, tomēr nepārsniedzot 40 000,00 EUR.
2.3. Apmaksas nosacījumi
Pasūtītājs apmaksu veic atbilstoši iepirkuma piedāvājumā norādītajām cenām. Apmaksa tiks veikta
pēc noteikta pasūtījuma piegādes vai izpildes 15 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas dienas un atbilstoša rēķina/preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas.
Ja Izpildītājs atsakās izpildīt Poligrāfijas pakalpojumu vai kavē izpildes termiņu, tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no konkrētā pasūtījuma kopējās summas bez
PVN.
2.4. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi
Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un
citas cenu izmaiņas, valsts un pašvaldību nodokļus (izņemot PVN), materiālu, iekārtu, darbaspēka
izdevumus, transporta, piegādes, montāžas, demontāžas izdevumus, u.tml. Līguma izpildes laikā
netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.
2.5. Pakalpojuma izpilde, piegāde
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.

2.5.7.

Pasūtītājs drukas darbu pasūtījumus veic pa atsevišķām partijām.
Pirms mazā formāta drukas pasūtījuma, Izpildītājam ir pienākums ar Pasūtītāju saskaņot
paraugnovilkumu. Pasūtītājam ir tiesības, pirms pakalpojuma sniegšanas, pieprasīt Izpildītājam
iesniegt saskaņošanai drukāšanai izmantojamā papīra paraugus.
Mazā formāta drukas darbu pakalpojumu Izpildītājs sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no
pasūtījuma saņemšanas dienas un/vai paraugnovilkuma saskaņošanas.
Lielā formāta drukas darbu pakalpojumu Izpildītājs sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no
pasūtījuma saņemšanas dienas.
Izpildītājam ir pienākums mazā formāta drukas darbus (iepirkuma 1.daļa) piegādāt līdz Pasūtītāja
norādītajai telpai ēkā Radio ielā 8, Liepājā.
Pasūtītājs vienojas ar Izpildītāju katrā pasūtījuma reizē par lielformāta drukas darbu (iepirkuma
2.daļa) uzstādīšanu Liepājas pilsētas teritorijā, norādot vietu, laiku, termiņu, kad jāveic
uzstādīšana un demontāža.
Piegādātajiem drukas darbiem jābūt izpildītiem labā kvalitātē, nepieciešamības gadījumā
iepakotai, bez brāķētiem eksemplāriem, pilnā apjomā.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Prasība:
Iesniedzamais dokuments/pārbaude:
3.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
– nolikuma 1.pielikums).
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aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam b) Komisija pārliecinās par Pretendenta reģistrācijas
nepieciešamās piegādes un ir iesniedzis
faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu
iepirkuma piedāvājumu nolikumā noteiktajā
sistēmā (https://www.eis.gov.lv/).
termiņā
c) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav
reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos
faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).
3.2.Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu
laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gads līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir
pieredze (vismaz 2 pasūtījumi) līdzīga veida
reklāmas materiālu drukas pakalpojumu
nodrošināšanā.

a) Aizpildīta veidlapa – nolikuma 3.pielikums –
informācija par iepriekšējo pieredzi, norādot
vismaz 2 pasūtītājus, līguma (līgumu) izpildes
termiņus, kontaktpersonu, drukas darbu veidus,
kas pēc veida un formāta atbilst tehniskās
specifikācijas šādām pozīcijām:
- 1.daļā – A0, A1, A2, A3 formāta afiša, skavots
(bigots) buklets, skrejlapa, vāki, kupons,
ielūgums;
- 2.daļā – vides, telpu, rool-up baneris, lielformāta
afiša;
b) Pretendenta portfolio (apraksts, attēli, fotogrāfijas,
maketi u.tml.), kurā ir tehniskajā specifikācijā
uzskaitītajiem
izstrādājumiem
līdzīgi
izstrādājumi, kas pēc veida un formāta atbilst
vismaz:
- 1. daļā – A0, A1, A2, A3 formāta afiša, skavots
(bigots) buklets, skrejlapa, vāki, kupons, ielūgums,
- 2. daļā – vides, telpu, roll-up baneris, afiša.
3.3. Uz Pretendentu neattiecas Publisko Komisija pārbauda, ievērojot PIL 9. pantā noteikto
iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā kārtību.
noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3.4. Dokumentus
pašrocīgi
paraksta a) Komisija
pārliecinās
par
Pretendenta
Pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai
paraksttiesīgo
personu,
saņemot
izziņas
pilnvarota persona.
Elektronisko
iepirkumu
sistēmā
(https://www.eis.gov.lv/).
b) Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona,
piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj)
Pretendenta atlases dokumentos.
3.5. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie a) Apliecinājums pieteikuma veidlapā (nolikuma
personāla un tehniskie resursi savlaicīgai
1.pielikums)
un kvalitatīvai līguma izpildei.
b) Ja piesaista apakšuzņēmējus, pievieno aizpildītu
Pretendentam
ir
tiesības
piesaistīt
veidlapu - Informācija par apakšuzņēmējiem
apakšuzņēmējus.
(nolikuma 4. pielikums).
c) Aizpildīta veidlapa - Tehniskā specifikācija/
Tehniskais un finanšu piedāvājums (nolikuma
2.pielikums). Cenas norāda ar 2 zīmēm aiz
komata.
3.6. Pretendents var balstīties uz citu personu a) Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs
saimnieciskajām
un
finansiālajām
nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā
personu apliecinājumu vai vienošanos par
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo
sadarbību konkrētā līguma izpildē.
attiecību tiesiskā rakstura.
b) Pretendenta
un
personas,
uz
kuras
Šajā gadījumā Piegādātājs un persona, uz
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām
kuras saimnieciskajām un finansiālajām
Pretendents balstās, savstarpēji parakstīts
iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par
apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā
iepirkuma līguma izpildi.
norādīts, ka persona, uz kuras iespējām
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3.7. Pretendents var balstīties uz citu personu
tehniskajām un profesionālajām iespējām,
ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo
attiecību tiesiskā rakstura.
3.8.

Pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību
par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts,
kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi
uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma
līguma izpildi.
Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo
resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā
jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības
dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma
slēgšanu. Piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās
nosacījumiem. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru
apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.punkts un 3.3.punkts, bet pārējos nolikuma punktos
izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā
līguma izpildē.
4. PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1.
Vispārīga informācija
4.1.1. Iepirkuma procedūru veic ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” valdes
2017.gada 24. novembra rīkojumu Nr. 2-19/30 izveidota Iepirkumu komisija (Nolikumā arī –
Komisija).
4.1.2. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu
komisija veic slēgtā sēdē;
4.1.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā
komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas
piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;
4.1.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Ja komisija pieprasa, lai
Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz
atbilde.
4.1.5. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai
Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
4.1.6. Ja Pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu
vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;
4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
4.2.
Vērtēšanas kārtība
4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību
noformējuma prasībām, atbilstību Pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai
un veic piedāvājuma izvēli.
4.2.2. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu
no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.
4.2.3. Pēc lēmuma pieņemšanas Pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma
komisijas pieņemto lēmumu.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Pamatojoties uz PIL 51. pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski
visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.
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5. PIELIKUMI
5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:
5.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, veidlapa (1. pielikums);
5.1.2. Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums, veidlapa (2. pielikums);
5.1.3. Informācija par Pretendenta iepriekšējo pieredzi (3. pielikums);
5.1.4. Informācija par apakšuzņēmējiem (4. pielikums).
5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/7
Nolikuma 1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
reģistrācijas numurs

Nosaukums

kuras vārdā saskaņā ar

rīkojas
pārstāvības pamats

pārstāvja amats, vārds un uzvārds

piedāvā veikt iepirkuma “Maza un liela formāta drukas darbi SIA “Lielais Dzintars”” (Lielais
Dzintars 2017/7) (atzīmēt ar X)
1. daļas
2. daļas

maza formāta drukas darbi
liela formāta drukas darbi

pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā, vietā un veidā.
Apliecinu, ka:
- pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un piegādes;
- esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto
saistību izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam;
- apņemos pakalpojumu sniegt regulāri, visā līguma darbības laikā - 12 (divpadsmit) mēnešus
pēc līguma noslēgšanas saskaņā ar Pasūtījumu, ievērojot noteiktos izpildes termiņus;
- Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie personāla un tehniskie resursi savlaicīgai un
kvalitatīvai līguma izpildei (atzīmē ar X)
IR
-

NAV

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildīti divi līdzīgi pakalpojumi;
šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
visas piedāvājumā (pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos) sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Korespondences adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:

8

Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/7
Nolikuma 2. pielikums

SIA “Lielais Dzintars”
Tehniskā specifikācija/ tehniskais un finanšu piedāvājums

1. daļa – maza formāta drukas darbi
Piedāvātā cena
Iespējamais viena pasūtījuma
minimālajai
pasūtījumu
tirāžai, EUR,
skaits *
bez PVN –

Tehniskās prasības

Pretendenta
tehniskais
piedāvājums

Viena
pasūtījuma
minimālā
tirāža
(apjoms
gab.)

4.

5.

Viena
pasūtījum
a
maksimāl
ā tirāža
(apjoms
gab.)
6.

1

2

40

10

20

40

10

20

40

N.p.k.
Nosaukums

1.

2.

1.

A0 afiša

2.

A1 afiša

3.

A2 afiša

Apraksts

3.
Izmērs: A0
Papīrs: Poster Matt vai
City Light, vai analogs,
150 gr.
Krāsas: 4+0
Izmērs: A1
Papīrs: Poster Matt vai
City Light, vai analogs,
150 gr.
Krāsas: 4+0
Izmērs: A2
Papīrs: Poster Matt vai
City Light, vai analogs,
150 gr.
Krāsas: 4+0
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Piedāvātā cena
viena pasūtījuma
maksimālajai
tirāžai, EUR, bez
PVN –

Nosacītā kopējā
cena maksimālajai
tirāžai 12 mēnešu
laikā**, EUR, bez
PVN

12 mēnešu
laikā

OFSETA
DRUKA

OFSETA
DRUKA

OFSETA
DRUKA

7.

8.

9.

10.

4.

A3 afiša

5.

Buklets programmiņa

6.

Repertuāra
buklets

7.

Skrejlapas

8.

Skrejlapas

9.

Pastkartes

10.

Vāki

Izmērs: A3
Papīrs: Poster Matt vai
City Light, vai analogs,
150 gr.
Krāsas: 4+0
Izmērs: A5
Papīrs: 170 g/m2 Maxi
Satin
Krāsas: 4 + 4 + laka
Apstrāde: skavots, pakots
Lapas: 6, t.sk. vāks (12
lpp.)
Izmērs: 100mmx210mm
Papīrs: 100 g/m2
Soporset Premium vai
Maxi Satin
Lapas: 30+vāks
Krāsas: 4 + 4
Lapas: 48 lpp., t.sk.vāks
Apstrāde: skavots, pakots
pa 250
Izmērs: A6, Krāsas : 4+4,
Papīrs: krītpapīrs 170 gr.
Izmērs: A5, Krāsas: 4+4,
Papīrs: krītpapīrs 170 gr.
Izmērs: A6,
Papīrs: Carta Elga, 290 g
vai analogs, 4+2
Izmērs: A4 (atvērumā),
Kartons: 350 g/m2
Galerie Art Silk, Krāsas:
CMYK + CMYK + laka
+ Soft Touch lamināts 1.
un 4. lappusei
Apstrāde: bigotas un
pārlocītas uz A5, pakotas
kastēs pa 700

10

30

40

80

500

40

5000

15000

3

500

3000

4

500

3000

4

100

500

5

5000

15 000

1

10

11.

Vāki

12.

Kuponi

13.

Ielūgumu
formas

Izmērs: 215 x 310mm
(izvērstā formātā 527 x
383mm), Kartons: 290
g/m2 Carta Elega,
Krāsas: CMYK + laka +
0, Apstrāde: izcirsta ar
esošas formas cirtni,
nelocīta, pakotas pa 100
Izmērs: ½ no A6
Papīrs: krītpapīrs 170g
vai analogs
Krāsas: 4+2
Izmērs:70mmx150mm
Papīrs: Carta Elga, 290 g
vai analogs
Krāsas: 4+0

1000

5 000

1

100

500

4

100

500

4
KOPĀ (BEZ PVN)
PVN 21%
KOPA AR PVN

*Plānotais vienību skaits ir aptuvens un var mainīties. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visus tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojums un pilnā apjomā.
** Vērtējamā cena

Apliecinām, ka piedāvājumā norādītajās cenās ievērtēti visi izdevumi, kas nepieciešami drukas darbu veikšanai - materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu
organizāciju saistītie izdevumi, t.sk., transporta izdevumi, kā arī izcenoti darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pakalpojuma nodrošināšana pilnā apmērā.
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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SIA “Lielais Dzintars”
Tehniskā specifikācija/ tehniskais un finanšu piedāvājums
2. daļa – liela formāta drukas darbi
Piedāvātā cena
Iespējamais
viena pasūtījuma
pasūtījumu
minimālajai tirāžai,
skaits*
EUR, bez PVN

Tehniskās prasības
N.p.
k.
Nosauku
ms

1.

2.

1.

Vides
baneris
“Liepāja
iedvesmo”

Apraksts

3.
Izmērs: Trīsdaļīgs stends
(izmērs 1300mmx6300mm),
drukas laukuma izmērs:
1000mmx6000mm, 1 plaknes
izmērs: 1000x200mm
Krāsas: 4+0
Materiāls: līmplēve 100
mikroni, glancēta, removable
līme
Montāža: stiprināšana rāmī un
demontāža no rāmja

Pretenden
ta
tehniskais
piedāvāju
ms
4.

Viena
pasūtījuma
minimālā
tirāža
(apjoms
gab.)
5.

Viena
pasūtījuma
maksimālā
tirāža
(apjoms
gab.)
6.

1

2

12

Piedāvātā cena
viena pasūtījuma
maksimālajai
tirāžai, EUR, bez
PVN

Nosacītā kopējā
cena maksimālajai
tirāžai 12 mēnešu
laikā **, EUR, bez
PVN

12 mēnešu
laikā

LIELFORMĀTA
DRUKA

LIELFORMĀTA
DRUKA

LIELFORMĀTA
DRUKA

7.

8.

9.

10.

20

2.

Vides
baneris uz
autoceļa
pārvada

3.

Vides
baneris

4.

Vides
baneris

5.

Telpu
baneris

6.

Rool-up
baneris

Izmērs:11900mm x 1400mm
Krāsa:4+0
Materiāls: PVC, sākot no 450
g/m2
Pēcapstrāde: malu sakausēšana
un kniedēšana
Montāža: stiprināšana rāmī un
demontāža no rāmja
Izmērs: 3500mmx2050mm,
Krāsa: 4+0
Materiāls: PVC, sākot no 450
g/m2
Pēcapstrāde: malu sakausēšana
un kniedēšana
Montāža: stiprināšana rāmī un
demontāža no rāmja
Izmērs: 1800mmx6340mm
Krāsa: 4+0
Materiāls: PVC, sākot no 450
g/m2
Pēcapstrāde: malu sakausēšana
un kniedēšana
Montāža: stiprināšana rāmī un
demontāža no rāmja
Izmērs: 3000mmx 2400mm
Krāsa: 4+0
Materiāls: PVC, sākot no 550
g/m2
Pēcapstrāde: tuneļu iestrāde,
sakausēšana
Izmērs: 85cmx2m
Krāsa: 4+0
Materiāls: Roll-up materiāls ar
pelēku aizmuguri
Pēcapstrāde: līmēšana, montāža
kasetē

1

2

4

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

4
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7.

Lielformā
ta afiša

8.

Lielformā
ta afiša

Izmērs: 1191x1750 mm
Papīrs: Poster Matt vai City
Light, vai analogs, 200 gr.
Krāsas: 4+0
Izmērs: 1180x1820mm
Papīrs: Poster Matt vai City
Light, vai analogs, 200 gr.
Krāsas:4+0

1

10

40

1

10

40
KOPĀ (BEZ PVN)
PVN 21%
KOPA AR PVN

* Plānotais vienību skaits ir aptuvens un var mainīties. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visus tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojums un pilnā apjomā.
** Vērtējamā cena
Apliecinām, ka piedāvājumā norādītajās cenās ievērtēti visi izdevumi, kas nepieciešami drukas darbu veikšanai - materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu
organizāciju saistītie izdevumi, t.sk., transporta izdevumi, kā arī izcenoti darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pakalpojuma nodrošināšana pilnā apmērā.
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/7
Nolikuma 3. pielikums
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI
1.līgums (līgumi)

2.līgums (līgumi)

Pasūtītājs
Līguma priekšmets
Līguma darbu veida
apraksts

1.daļa

1.daļa

A0 afiša

A0 afiša

A1 afiša

A1 afiša

A2 afiša

A2 afiša

A3 afiša

A3 afiša

skavots
(bigots) buklets

skavots
(bigots) buklets

skrejlapa

skrejlapa

vāki

vāki

kupons

kupons

ielūgums

ielūgums

2.daļa

2.daļa

vides baneris

vides baneris

telpu baneris

telpu baneris

roll-up baneris

roll-up baneris

lielformāta
afiša

lielformāta
afiša

Līguma izpildes laiks
(datums, no, līdz)
Kontaktinformācija
atsauksmēm (uzvārds,
tālruņa Nr.)
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/7
Nolikuma 4. pielikums
INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
Norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē
un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma
Apakšuzņēmēja
nosaukums, reģ. Nr.,
adrese,
kontaktpersona,
tālruņa numurs

Veicamo
darbu
apjoms %

Darbu raksturojums

Veicamo darbu
apjoms EUR,
bez PVN

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja
apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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