APSTIPRINĀTS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”
Iepirkuma komisijas sēdē
2017.gada 30.novembrī
Sēdes protokols Nr.2

Par iepirkuma „Maza un liela formāta drukas darbi SIA “Lielais Dzintars”
(Lielais Dzintars 2017/7) nolikuma skaidrojumiem
SIA “Lielais Dzintars”
Tehniskā specifikācija/ tehniskais un finanšu piedāvājums

1. daļa – maza formāta drukas darbi
1. jautājums
Atbilde
2. jautājums
Atbilde
3. jautājums

Atbilde
4. jautājums

Atbilde

5. jautājums

Atbilde

5. pozīcija. Vai bukletam visas lapas tiek lakotas vai tikai vāki? Kāda laka ir
paredzēta šim darbam - ofseta, UD vai UV?
Ofseta laka tikai vākiem, lai pasargātu no pirkstu nospiedumiem.
6. pozīcija. Ir norādīti 2 dažādi lpp. skaiti: Lapas: 30+vāks un Lapas: 48 lpp., t.sk.
vāks. Kādai specifikācijai jārēķina izmaksas?
Jārēķina cena abām lapu apjomu versijām 30 + vāks un 48, t.sk. vāks
10. pozīcija. Tehniski darbiem tiek uzklāta vai nu laka vai tiek laminēti. Aprakstā ir
norādīti abi pēcapstrādes darbi. Kurš ir nepieciešams šim darbam? Vākiem apdruka
ir no abām pusēm un pēcapstrāde tikai uz vāku ārējo daļu?
Apdruka paredzēta no abām pusēm. Laka paredzēta iekšpusei, laminēšana - 1. un
4.lappusei
11. pozīcija. Norādīts, ka "Izmērs: 215 x 310mm (izvērstā formātā 527 x 383mm)",
bet nav norādīta bigošana. Vai ir iespējams redzēt paraugu šim darbam, jo cik
saprotams, tad tās ir mapes ar muguriņām un bigošanu. Ko nozīmē krāsas CMYK +
laka + 0. Vai tas ir domāts druka CMYK + 0 un vākiem laka 1+0? Jūs pieminiet
aprakstā, ka izcirstas ar esošas formas cirtni. Jautājums - vai šis cirtnis atrodas pie
Jums vai kādā tipogrāfijā? Ja atrodamies Rīgā, kā tiek nogādāts šis cirtnis pie mums
un vēlāk atdots atpakaļ?
Šāds drukas darbs iepriekš nav veikts, tāpēc nevaram piedāvāt paraugu.
Bigošana vāku mugurām ir nepieciešama.
Esošas formas cirtnis nozīmē, ka pretendents piedāvā savu cirtni un pasūtītājam nav
nepieciešama jauna, oriģināla cirtņa izveide.
Vāku ārpusei nepieciešama laka, lai pasargātu no pirkstu nospiedumiem.
CMYK + laka + 0 apzīmē pilnkrāsu vienpusēju druku ar laku ārpusei.
Pie kolonnas, kur jānorāda izmaksas par pozīcijām ir norādīts šūnā OFSETA
DRUKA. Vai varam saņemt paskaidrojumus par šo ierakstu? No visām pozīcijām
tikai trijām vai četrām ir ofseta drukas specifikācijas, pārējās ir lielformāta vai
digitālās drukas specifikācijas.
Kolonnas formulējums OFSETA druka 1. daļā nav precīzs. Precīzāk un vispārīgāk mazformāta druka, jo attiecināma gan uz digitālās, gan ofseta drukas piedāvājumu.

2. daļa – liela formāta drukas darbi
6.jautājums

Atbilde

7.jautājums
Atbilde
8.jautājums
Atbilde

2. pozīcija. Vai montāžai/demontāžai nepieciešams pacēlājs? Gredzeni pa perimetru
atkārtojas ik pēc kāda intervāla? Pie pirmā banera montāžas būs jāveic demontāža
iepriekšējam banerim? Vai uzstādot līguma beigās pēdējo baneri, būs jāveic arī tā
demontāža?
Montāžai un demontāžai nepieciešams pacēlājs.
Gredzenu intervāls ik pēc 25-30 cm
Pie pirmā banera nav jāveic iepriekšējā demontāža, pie pēdējā (pēc termiņa beigām)
jāveic banera demontāža
3. pozīcija. Vai nepieciešams pacēlājs/trepes banera montāžai?
Banera montāžai un demontāžai nepieciešams pacēlājs
4. pozīcija. Vai nepieciešams pacēlājs/trepes banera montāžai?
Banera montāžai un demontāžai nepieciešams pacēlājs

