Tehniskā specifikācija
Informācija par pasūtītāju:
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Kontaktpersona
Kontakttālrunis

Biedrība „Gaujas Partnerība”
40008143121
Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Gaujas iela 33A, 2. stāvs, 240.kabinets, Ādaži, Ādažu
nov., LV-2164
Jānis Pērkons
26474978

Informācija par iepirkuma priekšmetu
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Roll-up stenda dizaina izstrāde, izgatavošana un
piegāde
Iepirkuma ID Nr.: GP/2014/I/3
Darba uzdevums paredz šādus pretendenta pienākumus:
1. Roll-up stenda 3 īpašu mākslinieciskā noformējuma variantu izstrādi;
2. Roll-up stenda dizaina gala varianta saskaņošanu ar pasūtītāju;
3. attēla iegūšanu, apstrādi un sagatavošanu iespiešanai uz stenda;
4. Roll-up stenda izgatavošanu (Izgatavošanas darbi 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.);
5. Roll-up stenda ievietošanu transportēšanai drošā iepakojumā;
6. Rol-up stenda un tā somas piegādi (Pasūtījums tiek nodots ar pieņemšanas –
nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs parakstīs piecu darba dienu laikā no pasūtījuma
saņemšanas, vai izteiks pamatotus iebildumus.).
Pasūtītājs iesniedz sagatavoto informāciju (teksts, logo) pretendentam elektroniskā formātā
pēc līguma parakstīšanas atbilstoši līgumā noteiktiem termiņiem. Attēlu, kas būtu iederīgs
stenda dizainā (Gaujas fons, dabas ainava vai kas cits), nodrošina izpildītājs. Jāievēro Eiropas
Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasības, Roll-up stendā iekļaujot ES,
ELFLA, EZF, LEADER logo, kā arī tās papildinot ar biedrības „Gaujas Partnerība” logotipu.
Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:
Skaits
1 gab.
Reklāmas izmērs (no 85 līdz 90) cm x 200 cm
Vienpusējs stends
Stenda
Vieglmetāla, sudraba krāsā
konstrukcija
Montāžas laiks
1 minūte
Roll-up stenda
Bez izbīdāmajām balstkājām; ar sudrabainiem kasetes uzgaļiem
pamatne
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Roll-up grafiskais Drukātajai daļai izmantot gaismu necaurlaidīgu materiālu, banneru
panelis
audumu
Druka
Drukājamais materiāls tiek pārklāts ar materiālu, kas pasargā no
skrāpējumiem un likvidē atspīdumu
Soma
Transportēšanai droša soma, ko var viegli nest rokā vai pāri plecam
Izpildes laiks
3 īpaša mākslinieciskā noformējuma dizaina varianti digitālā formā
jāiesniedz 5 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
Gatava Roll-up stenda un somas piegāde jāveic 5 darba dienu laikā
pēc gala dizaina saskaņošanas.
Piegāde
240.kab., Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
85-90 cm

200 cm

Paredzamā līguma izpildes vieta – Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 33A
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
Piedāvājuma derīguma termiņš – 2 mēneši
Cenas veidošanas rādītāji – kopējo piedāvājuma cenu veido Roll-up stenda 3 dizaina
variantu izstrādes, dizaina gala varianta saskaņošanas ar pasūtītāju, maketēšana, korektūra,
attēla ieguves un apstrādes, Roll-up saliekamais stenda, plakāta drukas, somas, pakošanas un
piegādes cena, EUR (bez un ar PVN)
Prasības piedāvājuma noformējumam:
1) piedāvājumu sagatavot uz pretendenta veidlapas,
2) piedāvājumam izmantot pasūtītāja sagatavoto piedāvājuma formu,
3) piedāvājumu jāparaksta paraksttiesīgai personai,
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4) piedāvājumā jānorāda datums.
Piedāvājums jāiesniedz (vai jāatsūta pa pastu) biedrības „Gaujas Partnerība” biroja adresē
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab. līdz 15.04.2014. plkst. 17:00
Ar citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Papildus informācija par iepirkuma priekšmetu: Iepirkums tiek veikts biedrības „Gaujas
Partnerība” projekta „Vietējā attīstības stratēģija Lauku attīstības programmas pasākumam”
(Id. Nr. 09-00-L41000-000001) un projekta „Vietējā attīstības stratēģija Rīcības programmas
pasākumam” (Id. Nr. 09-00-Z40000-000002) ietvaros.
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