
Pielikums Nr. 2 

Cenu aptaujas noteikumiem 

Biedrības “Gaujas Partnerība” 

Iepirkumam Nr. GP/2014/I/5 

 

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 “Bukletu, plakātu un galda kalendāru dizaina 

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

 

Pretendenta pieredzes tipogrāfijas pakalpojumu sniegšanā apraksts (uzskaitīt 5 

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

Nr.p.k. 

Informācija par 

Pasūtītāju, 

norādot 

nosaukumu, 

kontaktpersonu un 

kontakttālruni 

Izdotais buklets, 

plakāts vai kalendārs 

Izdevuma 

izdošanas 

gads un 

mēnesis 

Pielikums 
(izdevuma 

paraugs 

vai 

atsauksme) 

     

     

 

Pielikumā: 

1. 1 uzņēmuma izdots izdevums (visās iepirkuma daļās (lotēs) 

2. 1 pozitīva atsauksme par bukletu vai plakātu izgatavošanu, ja Piedāvājums 

tiek iesniegts iepirkuma 1. daļā (lotē) 

3. 1 pozitīva atsauksme par rakstveida tulkošanas pakalpojumu sniegšanu, ja 

Piedāvājums tiek iesniegts iepirkuma 1.daļā (lotē)  

4. 1 pozitīva atsauksme par kalendāru izgatavošanu, ja Piedāvājums tiek 

iesniegts iepirkuma 2. daļā (lotē) 



5. 1 pozitīva atsauksme par bukletu izgatavošanu, ja Piedāvājums tiek iesniegts 

iepirkuma 3. daļā (lotē) 

 
 

 

 

  

Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 “Bukletu, plakātu 

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

ietvaros veikt šādus darbus: 

 

Nr.p.k. Darba uzdevums 

Piedāvātais izpildes risinājums 

(īss apraksts par piedāvāto 

uzdevuma izpildi) 

Iepirkuma 1.daļa (lote) 

1. Bukletu un plakātu par LEADER 

projektu īstenošanu Ādažu novadā 

dizaina izstrāde, izdošana un piegāde 

 

1.1. Buklets “Lauku attīstības programmas 

ietvaros apstiprinātie projekti biedrības 

“Gaujas Partnerība” darbības teritorijā 

līdz 2014.gada oktobrim” 

 

1.2. Buklets “Rīcības programmas ietvaros 

apstiprinātie projekti biedrības “Gaujas 

Partnerība” darbības teritorijā līdz 

2014.gada oktobrim” 

 

1.3. 27 dažādi plakāti par Lauku attīstības 

programmas ietvaros apstiprinātajiem 

projektiem biedrības “Gaujas 

Partnerība” darbības teritorijā līdz 

2014.gada oktobrim 

 

1.4. 9 dažādi plakāti par Rīcības 

programmas ietvaros apstiprinātajiem 

projektiem biedrības “Gaujas 

Partnerība” darbības teritorijā līdz 

2014.gada oktobrim 

 

Iepirkuma 2.daļa (lote) 

1. Galda kalendāra 2015.gadam dizaina 

izstrāde, izdošana un piegāde 

 

1.1. 2015.gada galda kalendārs  



Nr.p.k. Darba uzdevums 

Piedāvātais izpildes risinājums 

(īss apraksts par piedāvāto 

uzdevuma izpildi) 

Iepirkuma 3.daļa (lote) 

1. Bukleta par Ādažu novada 

mājražotājiem un amatniekiem dizaina 

izstrāde, izdošana un piegāde 

 

1.1. Buklets “Ādažu novada mājražotāji un 

amatnieki” 

 

 

Pielikumā – Apašuzņēmēja apliecinājums (ja attiecināms iepirkuma 1.daļā (lotē)) 

 

 

Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 “Bukletu, 

plakātu un galda kalendāru dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde” __.daļas 

(lotes) ietvaros paredzētos darbus līdz 27.11.2014. par šādu cenu: 

 

Nr. Pozīcijas nosaukums Vienības 

Cena 

EUR (bez 

PVN) 

Cena EUR 

par visu 

pasūtījumu 

(ar PVN) 

Iepirkuma 1.daļā (lotē) 

1. Bukletu un plakātu par LEADER 

projektu īstenošanu Ādažu novadā 

dizaina izstrāde, izdošana un 

piegāde 

   

1.1. Buklets “Lauku attīstības 

programmas ietvaros apstiprinātie 

projekti biedrības “Gaujas 

Partnerība” darbības teritorijā līdz 

2014.gada oktobrim” 

200   

1.1.1. Dizaina izstrāde 2   

1.1.2. Izdošana 200   

1.1.3. Piegāde 200   

1.2. Buklets “Rīcības programmas 

ietvaros apstiprinātie projekti 

biedrības “Gaujas Partnerība” 

darbības teritorijā līdz 2014.gada 

oktobrim” 

200   

1.2.1. Dizaina izstrāde 2   

1.2.2. Izdošana 200   

1.2.3. Piegāde 200   

1.3. 27 dažādi plakāti par Lauku attīstības 

programmas ietvaros 

apstiprinātajiem projektiem biedrības 

27   



Nr. Pozīcijas nosaukums Vienības 

Cena 

EUR (bez 

PVN) 

Cena EUR 

par visu 

pasūtījumu 

(ar PVN) 

“Gaujas Partnerība” darbības 

teritorijā līdz 2014.gada oktobrim 

1.3.1. Dizaina izstrāde 2   

1.3.2. Izdošana 27   

1.3.3. Piegāde 27   

1.4. 9 dažādi plakāti par Rīcības 

programmas ietvaros 

apstiprinātajiem projektiem biedrības 

“Gaujas Partnerība” darbības 

teritorijā līdz 2014.gada oktobrim 

9   

1.4.1. Dizaina izstrāde 2   

1.4.2. Izdošana 9   

1.4.3. Piegāde 9   

Iepirkuma 2.daļā (lotē) 

1. Galda kalendāra 2015.gadam 

dizaina izstrāde, izdošana un 

piegāde 

   

1.1. 2015.gada galda kalendārs 100   

1.1.1. Dizaina izstrāde 2   

1.1.2. Izdošana 100   

1.1.3. Piegāde 100   

Iepirkuma 3.daļā (lotē) 

1. Bukleta par Ādažu novada 

mājražotājiem un amatniekiem 

dizaina izstrāde, izdošana un 

piegāde 

   

1.1. Buklets “Ādažu novada mājražotāji 

un amatnieki” 

200   

1.1.1. Dizaina izstrāde 1   

1.1.2. Izdošana 200   

1.1.3. Piegāde 200   

 

 

 

  

Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 

 
 


