
 

 

Par iepirkuma “Pētījuma un rekomendāciju 

maketēšana, iespiešana un izdošana elektroniskā 

formātā” (TM 2015/01/EK) instrukciju 

Iepirkuma “Pētījuma un rekomendāciju maketēšana, iespiešana un izdošana elektroniskā 

formātā”, (TM 2015/01/EK) (turpmāk - iepirkums) komisija (turpmāk – komisija) pateicas par 

jūsu interesi par iepirkuma instrukciju un informē, ka no ieinteresētā pretendenta ir saņemti šādi 

jautājumi: 

„1) Vai Word teksts satur grafikus, tabulas? (lūdzu norādiet katrā dokumentā to aptuveno skaitu); 

2) Vai būs nepieciešams izstrādāt infografikus? (ja, jā, cik gab.?); 

3) Vai grāmatās būs kartes, bildes? (ja, jā, cik gab.?), kas tos nodrošinās drukai nepieciešamā 

rezolūcijā?; 

4) Vai Izpildītājam katrai grāmatai jānodrošina ISBN koda iegāde?; 

5) Vai PIRMS maketēšanas ir jāparedz iesūtītā teksta stila redakcija un/vai gramatiskā korekcija, 

un/vai PIRMSDRUKAS teksta korekcija (latviešu un angļu valodā)? 

6) Vai visas grāmatas drukās reizē? 

7) Vai pareizi saprotu tehnisko specifikāciju(1. pielikums): Pirmajam pētījumam iekšlapu apjoms 

ir 150 lapas, tas ir 300 lapaspuses!” 

 

Komisija 2015. gada 3. februāra sēdē (protokols Nr. 2) pieņēma lēmumu sniegt šādas atbildes 

uz uzdotajiem jautājumiem:  

Komisija informē, ka: 

„1) Sagatavojot piedāvājumu iepirkumā pretendentam piedāvājuma cenā ir jāparedz visas 

iespējamās izmaksas (t.sk. grafikiem un tabulām), kas būs nepieciešamas pakalpojuma izpildei 

(dizains, maketa izveidošana, iespiešana, izdošana).  

2) Iepirkuma instrukcijas tehniskajā specifikācijā šāda prasība nav izvirzīta. 

3) Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas tehnisko specifikāciju Pasūtītājs pakalpojuma izpildītājam 

iesniedz elektroniski pētījumu A4 formātā, kura apjoms ir 150 lapas.  Sagatavojot piedāvājumu, 

pretendentam piedāvājuma cenā ir jāparedz visas iespējamās izmaksas, kas būs nepieciešamas 

pakalpojuma izpildei (dizains, maketa izveidošana, iespiešana, izdošana). 

4) Iepirkuma instrukcijas tehniskajā specifikācijā šāda prasība nav izvirzīta. 

5) Iepirkuma instrukcijas tehniskajā specifikācijā šāda prasība nav izvirzīta. 

6) Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas tehniskajā specifikācijā noteikto katrs pakalpojums 

(pētījums latviešu valodā, pētījums angļu valodā, rekomendācijas latviešu valodā, 

rekomendācijas angļu valodā) tiks drukāts atsevišķi, nepārsniedzot paredzēto apjomu.  

7) Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas tehnisko specifikāciju Pasūtītājs pakalpojuma izpildītājam 

iesniedz elektroniski pētījumu A4 formātā, kura apjoms ir 150 lapas. Pētījuma drukāšanas, 

iespiešanas lapu apjoms ir atkarīgs no attiecīgā maketa, dizaina.”  

 

 

 

 

 

 


