APSTIPRINĀTS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”
Iepirkuma komisijas sēdē
2017.gada 05.decembrī,
sēdes protokols Nr.3

Par iepirkuma „Maza un liela formāta drukas darbi SIA “Lielais Dzintars”
(Lielais Dzintars 2017/7) nolikuma skaidrojumiem Nr. 2
SIA “Lielais Dzintars”
Tehniskā specifikācija/ tehniskais un finanšu piedāvājums
1. daļa – maza formāta drukas darbi
1.jautājums
Atbilde

Ja 6. pozīcija ir sadalījusies divās daļās, summu kopējo par abiem darbiem norādām šajā ailītē?
Vienā ailē jānorāda piedāvātā cena katram  no lapu apjomiem atsevišķi.

2. jautājums

6. pozīcijā ir norādīts viens no darbiem 30+vāks ar nosacījumu, ka darbs tiek skavots. Tehniski ir
iespējams saskavot darbu ar lpp. skaitu, kas dalās ar 4. Var saskavot 28+4 vāks, 32+4 vāks. Ja ir
domātas lapas 30, tad kopā 60+4 lpp, ko var tehniski saskavot.
1.variants paredz  30 lapas + vāki, ko var izteikt arī kā  64 lappuses,  t.sk. vāki.
2.variants paredz 22 lapas + vāki, ko var izteikt arī kā 48 lappuses, t.sk. vāki.
Visas lapas vienādas gramāžas

Atbilde

3.jautājums
Atbilde

Norādījāt, ka laka nepieciešama, lai nepaliktu pirkstu nospiedumi, līdz ar to jautājums vai var izmantot
analogu papīru Maxi Satin 170gr2, kam nepaliek šādi nospiedumi arī bez lakas uzklāšanas?
Neskatoties uz nelielo apjomu, darbs izpildāms augstā kvalitātē ofseta drukā uz Maxi Satin 170gr2
papīra ar ofseta laku krāsas noturībai un  pirkstu nospiedumu atvairīšanai kā norādīts specifikācijā.

2. daļa – liela formāta drukas darbi
4. JAUTĀJUMS - Ir vajadzīgas kādas bildes ar objektiem(2.daļas 1-4 punkti), kur ir paredzēta montāža, adreses.
1.

2.

Vides
baneris
“Liepāja
iedvesmo”

Nav nepieciešams pacēlējs
montāžai. Atrašanās vieta 2
mainīgās adresēs - skvērā pie
Liepājas Universitātes, Lielā
ielā 14, Liepājā un uz ceļu
sadalošās
saliņas
Jaunā
Ostmala 7/9, Liepājā
Vides baneris uz Vides baneris
uz ceļa
autoceļa pārvada
pārvada.
Montāžai
un
demontāžai ir nepieciešams
pacelājs. Atrašanās vieta Liepājas austrumu robeža.
Ģeogrāfiskās
koordinātas:
56.534763, 21.099279

3.

Vides baneris

4.

Vides baneris

Vides baneris uz ēkas
fasādes.
Montāžai/demontāžai
nepieciešamas trepes vai
neliels pacēlājs.
Ģeogrāfiskās koordinātas Liepājas
tenisa
korti,
56.506167, 20.993920
Vides baneris uz ēkas
fasādes, viesnīca Līva, Lielā
ielā 11. Montāžai/demontāžai
ir nepieciešams pacēlājs.

