
"1.daļā  piedāvāto cenu par kopā 29 x 2 (??) bukletu kartogrāfiskā materiāla 

sagatavošanu un maketu izstrādi bez PVN; 

 

Atbilde:  

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.1.punktu “(..) Izpildītājs, balstoties uz izstrādāto 

paraugdizanu,  sagatavo maketus 29 bukletiem par Latvijas upēm un upju sistēmām, t.sk., 

ezeriem, kanāliem u.c. ūdenskrātuvēm saskaņā ar 1.1.punktu. Katrs buklets tiek sagatavots 

divās versijās - latviešu/igauņu un angļu/krievu valodās. Makets izstrādājams katram valodu 

pārim atsevišķi (kopā 29 x 2).  

1.daļas darba uzdevums sastāv no kartogrāfiskā materiāla nodrošināšanas un pielāgošanas 

(Tehniskā specifikācijas 1.2.punktā ir norādīts kartogrāfiskā materiāla sagatavošanas apjoms), 

kā arī maketu izstrādes (Tehniskās specifikācijas 2.sadaļas apakšpunktos ir sniegts darba 

raksturojums). Maketa izstrāde ir radošs darbs, līdz ar to lielāko izmaksu daļu veidos 

maketētāja pakalpojuma izmaksas, kas veidosies no maketētāja izlietotā laika maketu 

izstrādei. Izpildītājam tiks nodrošināts bukleta paraugdiziana variants, līdz ar to maketētāja 

darbs ir atbilstoši dotajam paraugdizianam izveidot bukletu maketus (salikt tekstuālo 

informāciju, kartes, fotogrāfijas utt.). 

Pasūtītājs lūdz norādīt cenu par visu bukletu maketu izstrādi un par katru bukletu atsevišķi, jo 

iepirkuma līgumu slēgs katrs pasūtītājs atsevišķi par tā teritorijā esošo upju bukletu maketu 

izstrādi.  Ņemot vērā iepriekš minēto un Tehniskajā specifikācijā sniegto darbu detalizāciju, 

uzskatām, ka cena ir aprēķināma un nosakāma, ņemot vērā pretendenta pieredzi kartogrāfisko 

materiālu sagatavošanā un maketu izstrādē bukletiem.  

 

2.daļā piedāvāto: 

a) Bukletu uz dažādiem papīriem dažādām tirāžām vienu eksemplāru cenu summu bez 

PVN; 

Atbilde:  

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.punktu “Tehniskās prasības un apjomi ”Viena bukletu 

daļa tiek drukāta uz sintētiska, ūdensizturīga un koksni nesaturoša papīra, biezums: 85 g/m², 

krāsas: CMYK 4+4. Otra bukletu daļa tiek drukāta uz krītota, pusmatēta papīra, biezums: 120 

g/m², krāsas: CMYK 4+4. Pretendents attiecīgi piedāvā papīru uz kura tiks drukāti bukleti.  

Finanšu piedāvājuma 2.daļai detalizētā tabula ir jāaizpilda ņemot vērā 2.daļas Tehniskajā 

specifikācijā norādītos papīra veidus un krāsas un bukletu izmērus un locījumus, kas norādīti 

finanšu piedāvājuma tabulā.  

Bukletu uz dažādiem papīriem dažādām tirāžām viena eksemplāra cenu summa bez PVN 

veidojas aizpildot Finanšu piedāvājuma detalizēto tabulu, saskaitot kopā 1 eksemplāra cenas, 

kas veidojas aizpildot tabulu. Šāda cenu summa ir nepieciešama, lai novērtētu pretendenta 

piedāvājumu kopumā. Pasūtītājs izvēlēsies pasūtamās tirāžas apjomus katram bukletu 

veidam, ņemot vērā tam pieejamos finanšu resursus, bukleta plānoto izmantošanas apjomu un 

pretendenta norādīto cenu.  

b) Viena izdevuma vāka cenu bez PVN; 

Atbilde: 

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.punktu “Tehniskās prasības un apjomi” detalizēta 

informācija par vāka prasībām -  “Ūdensdrošos atveramos vāciņos  ievietojams papīra 

Izdevuma vāks (2 veidu: latviešu / igauņu un angļu / krievu valodās) :  

- Izmērs atbilstošs ūdensdrošo atveramo vāciņu izmēram (103 x 210 mm; atkarībā no 

ūdensdrošo atveramo vāciņu veida un tajā ietilpstošo bukletu kopējā biezuma 

papildus jārēķina Izdevuma „muguriņas” biezums);  

- Abpusēja druka;  



- Vāku skaits: (latviešu/igauņu valodās: 5000 eksemplāru; angļu/krievu valodās: 

5000 eksemplāru);   

- Veids: krītots, pusmatēts papīrs; 

- Papīra biezums: 120 g/m²;  

- Krāsas: CMYK 4+4. 

Ņemot vērā minēto informāciju un to, ka pretendentam ir jāpiegādā arī ūdensdrošie atveramie 

vāki, kuros aprakstītie papīra vāki tiks ievietoti, cena ir nosakāma.  

c) Viena ūdensdrošā atveramā vāka cenu bez PVN; 

Atbilde. 

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.punktu “Tehniskās prasības un apjomi” detalizēta 

informācija par ūdensdroša atveramā vāka prasībām: 

 

Ņemot vērā minēto informāciju, viena ūdensdrošā atveramā vāka cena bez PVN ir nosakāma.   

 

d) Viena izdevuma komplektēšanas cenu bez PVN; 

Atbilde. 

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.punktu “Tehniskās prasības un apjomi” detalizēta 

informācija par izdevuma komplektēšanu: 

Izpildītājs nodrošina Izdevuma komplektāciju 10 000 eksemplāros, t.i., vāku un bukletu 

komplekta ievietošanu ūdensdrošos atveramos vāciņos atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 

Ņemot vērā to, ka pasūtītājs ir prasījis pretendentam pieredzi izdevumu komplektēšanā, 

pretendentam ir jāspēj noteikt, cik tam izmaksā viena izdevuma nokomplektēšana, ievietojot 

tajā vairākus bukletus.  

 

e) Piegādes izmaksas par 1 kilometru bez PVN; 

Atbilde. 

Pretendentam ir jānorāda, kādas ir bukletu piegādes izmaksas par 1 piegādes kilometru bez 

PVN. Ja pretendents pats piegādā ar savu transportu bukletus pasūtītājiem šajās izmaksās 

ietilpst transportlīdzekļa lietošanas izmaksas, šofera atalgojums, degvielas izmaksas, bukletu 

piegādes izmaksas līdz pasūtītāja norādītajai vietai, administratīvās izmaksas un citas 

izmaksas, kas pretendentam rodas piegādājot bukletus. Ja pretendents izvēlas citus piegādes 

veidus, kas var izpildīt Tehniskajā specifikācijā 2.punktā “Tehniskās prasības un apjomi” 

norādīto piegādes veidu un vietu, tam ir jāaprēķina vidēji, cik attiecīgais piegādes veids 

varētu maksāt par 1 km piegādi no pretendenta telpām, kurās bukleti ir iesaiņoti līdz 

pasūtītāja norādītajai adresei un telpām. Pretendentam jau ir zināmas piegādes vietas Latvijā 

un attiecīgi Igaunijā piegādes vietas noteikts pasūtītāji no Igaunijas ar kuriem tiks slēgti 

iepirkuma līgumi. Piegādes izmaksu aprēķināšanai var ņemt vērā nolikumā norādīto Igaunijas 

pasūtītāju, kuru vārdā Kurzemes plānošanas reģions veic iepirkumu, juridiskās adreses.  

Izdevumu veido ūdensdrošos atveramos vāciņos ievietots bukletu komplekts par laivošanai 

piemērotām upēm (upju sistēmām) Latvijā un Igaunijā:    

1. Paredzamais izmērs ir 206 x 210 mm (atkarībā no ūdensdrošo atveramo vāciņu veida 

un tajā ietilpstošo bukletu kopējā biezuma papildus jārēķina Izdevuma „muguriņas” 

biezums),Izpildītājs nosaka precīzu nepieciešamo iepakojuma izmēru brīdī, kad ir 

saņemti visi brošūru maketi;  

2. Materiāls ir caurspīdīgs PVC materiāls (biezums 0.18 mm );  

3. Skaits - 10 000 eksemplāru. 



f) Brošūras „Gauja” 1 eksemplāra izgatavošanas cenu uz ūdensnecaurlaidīga papīra bez 

PVN; 

Pasūtītājs veiks grozījumus atklāta konkursa nolikumā, lai precizētu finanšu piedāvājuma 

formu un noteiktu, kādām tirāžām izsakāms finanšu piedāvājums.  

 

g) Brošūras „Gauja” 1 eksemplāra izgatavošanas cenu uz parastā papīra bez PVN." 

Pasūtītājs veiks grozījumus atklāta konkursa nolikumā, lai precizētu finanšu piedāvājuma 

formu un noteiktu, kādām tirāžām izsakāms finanšu piedāvājums.  

 


