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Pielikums Nr. 2 

Cenu aptaujas noteikumiem 

Biedrības “Gaujas Partnerība” 

Iepirkumam Nr. GP/2015/I/7 

 

Piedāvājuma dokumentu veidnes 

 

Veidne Nr. 1 

 

Uz Pretendenta veidlapas 

 

Uzņēmuma pieredzes apraksts 

Iepirkuma __.daļai (lotei) 

 

Informācija par Pretendentu: 

Nosaukums   

Reģistrācijas numurs   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Kontakttālrunis  

Kontakt e-pasts  

 

Ar šo ___________ /uzņēmuma nosaukums/ apliecina, ka tam ir nepieciešamā 

pieredze un darba spēks iepirkuma “Mapju un galda kalendāru dizaina izstrāde, 

izgatavošana un piegāde” __.daļas (lotes) veikšanā: 

 

Pretendenta pieredzes tipogrāfijas pakalpojumu sniegšanā apraksts (uzskaitīt 

vismaz 3 līdzīgus izdevumus, kuri ir izdoti pēdējo 3 gadu laikā): 

Nr.p.k. 

Informācija par Pasūtītāju, 

norādot nosaukumu, 

kontaktpersonu un 

kontakttālruni 

Izdotais buklets, 

plakāts vai kalendārs 

Izdevuma 

izdošanas 

gads un 

mēnesis 

    

    

 

Pielikumā: 

1. 1 uzņēmuma izdots izdevums  

 

 

 

  

Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 
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Veidne Nr. 2 

 

Uz Pretendenta veidlapas 

 

Tehniskais piedāvājums 

Iepirkuma __.daļai (lotei) 

 

Informācija par Pretendentu: 

Nosaukums   

Reģistrācijas numurs   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Kontakttālrunis  

Kontakt e-pasts  

 

Ar šo ___________ /uzņēmuma nosaukums/ apņemas iepirkuma “Mapju un galda 

kalendāru dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde” __.daļas (lotes) ietvaros 

veikt šādus darbus: 

 

Raksturojošais 

rādītājs 
Prasības Piedāvājums 

Iepirkuma 1.daļa (lote) – Mapes izdales materiāliem dizaina izstrāde, izdošana un 

piegāde 

Tirāža: 500 gab.  

Formāts: Izklājumā (225 + 6 + 225 + 6 + 70) 

x (310 + 6 + 70) mm, kur  

225 mm – vāka platums 

310 mm – vāka garums  

6 mm – muguras platums (var būt 

arī 5 mm) 

70 mm – atloka platums (var būt 

arī 75 vai 80 mm) 

 

 

Apdruka: 4 + 4   

Druka: Offset  

Papīrs: Balts Galerie art Silk 400g vai 

analogs 

 

Pēcapstrāde: Locīšana, atloku savienošana  

Piegāde: Drukātais izdevums jāpiegādā 

kastēs pa 100 gab. ar atzīmi par 

izdevuma nosaukumu un skaitu. 

Piegādes vieta – biedrības birojs 

(240.kab., Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads). 
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Raksturojošais 

rādītājs 
Prasības Piedāvājums 

Iepirkuma 2.daļa (lote) – Galda kalendāra 2016.gadam dizaina izstrāde, izdošana un 

piegāde 

Tirāža: 300 gab.  

Formāts: Gatavā veidā bez pamatnes 115 x 

230 mm  

Pamatne gatavā veidā 135 x 230 

mm 

Pamatne izklājumā (135 + 50 + 50 + 

135) x 230 mm 

 

Lapaspušu 

skaits: 

15 lapas + pamatne  

Apdruka: Iekšlapām: 4 + 4  

Vākam: 4 + 4 

Pamatnei: uz melna fona balti burti 

(no abām pusēm redzams logo un 

nosaukums) 

 

Papīrs: Iekšlapām – Galerie art Mat 300g 

vai analogs 

Vākam – Galerie art Mat 350g vai 

analogs 

Pamatnei – Galerie art Mat 400g vai 

analogs 

 

Pēcapstrāde: Melna spirāle 

Pamatne vidū salokās 

Pamatnes, vāka un iekšlapu 

caurumiem (kas domāti spirālēm) 

jāatrodas ne tālāk kā  2-3 mm 

attālumā no malas. 

  

 

Piegāde: Drukātais izdevums jāpiegādā 

kastēs pa 100 gab. ar atzīmi par 

izdevumu nosaukumu un skaitu. 

Piegādes vieta – biedrības birojs 

(240.kab., Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads). 

 

 

 

 

Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 

 

 

 

2-3 mm 
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Veidne Nr. 3 

 

Uz Pretendenta veidlapas 

 

Finanšu piedāvājums 

Iepirkuma __.daļai (lotei) 

 

Informācija par Pretendentu: 

Nosaukums   

Reģistrācijas numurs   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Kontakttālrunis  

Kontakt e-pasts  

 

Ar šo ___________ /uzņēmuma nosaukums/ apņemas veikt iepirkuma “Mapju un 

galda kalendāru dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde” __.daļas (lotes) 

ietvaros paredzētos darbus atbilstoši iepirkuma Darba uzdevumam prasībām līdz 

21.12.2015. par šādu cenu: 

 

Nr. Pozīcijas nosaukums Vienības 

Cena 

EUR (bez 

PVN) 

Cena EUR 

par visu 

pasūtījumu 

(ar PVN) 

Iepirkuma 1.daļā (lotē) 

1. Mapes izdales materiāliem dizaina 

izstrāde, izdošana un piegāde 

500   

1.1. Dizaina izstrāde 2   

1.2. Izdošana 500   

1.3. Piegāde 500   

Iepirkuma 2.daļā (lotē) 

1. Galda kalendāra 2016.gadam 

dizaina izstrāde, izdošana un 

piegāde 

300   

1.1. Dizaina izstrāde 2   

1.2. Izdošana 300   

1.3. Piegāde 300   

 

 

 

  

Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 

 
 


