Pielikums Nr. 1
Cenu aptaujas noteikumiem
Biedrības “Gaujas Partnerība”
Iepirkumam Nr. GP/2015/I/8

Darba uzdevums
1. Iepirkuma nosaukums:
Bukleta dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde.

1.1.

2. Iepirkuma mērķis:
Izdot 1 veida bukletu biedrības ”Gaujas Partnerība” vajadzībām – par
biedrības vietējo attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam, kā arī tajā
noteiktajām rīcībām un to vērtēšanas kritērijiem. Bukletā teksts būs latviešu
valodā. Bukletā tiks publicēts teksts, bildes, dažādi logo, kā arī tabulas.

2.1.

3. Darba uzdevumi:
3.1.

Izstrādāt bukletam 2 īpašus mākslinieciskā noformējuma variantus un
saskaņot ar Pasūtītāju izdevuma dizaina gala variantu.

3.2.

Veikt izdevuma izgatavošanu un piegādi Pasūtītājam, t.sk., veikt šādus
darbus:
3.2.1. izdevuma maketēšana;
3.2.2. teksta tehniskās korektūras veikšana;
3.2.3. attēlu apstrāde un sagatavošana ievietošanai izdevumos;
3.2.4. izdevuma iespiešana (Iespieddarbi tiek nodrošināti augstā kvalitātē,
krāsu neprecizitātes, paviršs izpildījums u.c. brāķi netiks pieņemti un
atzīti par Līgumam atbilstošiem. Ja pasūtījums tiek piegādāts
neatbilstošā kvalitātē, Pretendents ir atbildīgs par pasūtījuma otrreizēju
izgatavošanu par saviem finanšu līdzekļiem.);
3.2.5. izdevuma pēcapstrāde;
3.2.6. iespieddarba
Pasūtītājam;

elektroniskās

versijas

(drukas

PDF)

nodošana

3.2.7. izdevuma pakošana transportēšanai drošā iepakojumā;
3.2.8. izdevuma piegāde (Pasūtījums tiek nodots ar pieņemšanas – nodošanas
aktu.).
4. Pasūtījuma izpildes termiņš:
4.1. Izdevuma 2 īpaša mākslinieciskā noformējuma dizaina variantu digitāla
formā iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 10.12.2015.
4.2. Izdevuma piegādes termiņš – ne vēlāk kā līdz 21.12.2015.
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5. Izdevumu raksturojošie rādītāji:
Raksturojošie
Prasības
rādītāji
Tirāža:
1000 gab.
Formāts:
Gatavā veidā – A4
Izklājumā (210 + 210) x 297 mm
Lapaspušu skaits:
20 lpp., t.sk. vāki.
Apdruka:
4+4
Druka:
Offset
Papīrs:
Vākam – Galerie art Silk 300g vai analogs
Iekšlapām – Galerie art Mat 200g vai analogs
Pēcapstrāde:
Skavošana
Piegāde:
Drukātais izdevums jāpiegādā kastēs pa 200 gab. ar
atzīmi par izdevuma nosaukumu un skaitu.
Gala makets PDF formātā piemērots: a) drukai un b)
izmantošanai interneta vietnē jāpiegādā CD diskā ar atzīmi
par izdevuma nosaukumu.
Piegādes vieta – biedrības birojs (240.kab., Gaujas iela
33A, Ādaži, Ādažu novads).

Valdes priekšsēdētāja

I.Martuzāne
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