INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
INFORMATĪVO MATERIĀLU IZSTRĀDE PROJEKTA
„NOTIESĀTO PERSONU IDENTIFIKĀCIJAS IESPĒJU
PAAUGSTINĀŠANA” IETVAROS
(ID Nr. IeM IC V-2011/35)
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Vispārēja informācija
Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adrese

Bruņinieku iela 72b

Kontaktpersona

Pakalpojumu dienests (67219111)

Fakss

67209046

E-pasts

pd@ic.iem.gov.lv

Darba laiks

8:00 – 16:30

Mājas lapa

www.ic.iem.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets

Informatīvo materiālu izstrāde projekta „Notiesāto
personu identifikācijas iespēju paaugstināšana” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas numurs

IeM IC 2011/35

Paredzamā līgumcena

Līdz 10 000,00 latu (bez PVN)

Vērtēšanas kritērijs

Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem

Līguma darbības termiņš

10 darba dienas no līguma spēkā stāšanās dienas

Tehniskās specifikācijas

Skatīt pielikumu Nr.2

Termiņi
Izsludināšanas datums

07.11.2011.

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 17.11.2011. pulksten 14:00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

17.11.2011. pulksten 14:10

Līguma izpildes sākums

21.11.2011.

Līguma izpildes pabeigšana

02.12.2011.

Iepirkuma daļas
Iepirkuma daļas

Iepirkums ir dalīts 2 daļās

1.Iepirkuma daļa

Informatīvo bukletu izstrāde un izgatavošana
(6 000 gab.)

Paredzamā līgumcena

līdz 3 400,00 latu (bez PVN)

2.Iepirkuma daļa

Informatīvo brošūru izstrāde un izgatavošana
(2 875 gab.)

Paredzamā līgumcena

līdz 6 600,00 latu (bez PVN)
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Projekta apraksts
Iepirkuma procedūras mērķis ir izstrādāt un izgatavot informatīvos bukletus un informatīvās
brošūras attiecībā uz projektu „Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana”.
Piedāvājuma noformēšana
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vienā eksemplārā, nodrošinot, lai
piedāvājums būtu saņemts ne vēlāk kā līdz 2011.gada 17.novembra plkst. 14.00 Iekšlietu
ministrijas Informācijas centrā, Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, LV-1009.
Uz aploksnes norāda:
- pasūtītāja nosaukumu un adresi;
- pretendenta nosaukumu un adresi;
- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Informatīvo materiālu izstrāde projekta „Notiesāto
personu identifikācijas iespēju paaugstināšana” ietvaros” ID Nr. IeM IC 2011/35.
Neatvērt līdz 2011.gada 17.novembra plkst.14:10”.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Visiem pretendentiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka uz tiem neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
2.

Aizpildīts pielikums Nr.1 saskaņā ar pasūtītāja doto formu un pievienots tehniskais
piedāvājums, kurš atbilsts pielikuma Nr.2 prasībām.

3.

Pretendenta reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā
apliecības kopija.

4.

Pieteikumu, kā arī aizpildītos pielikumus paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja
pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarota persona, nepieciešams
pievienot pilnvaru. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī
apliecina:
- ka visas sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
- pēdējā 1 (viena) gada laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām) ir veicis vismaz 3 (trīs) informatīvo materiālu (bukleti un/vai brošūras)
izstrādes un izgatavošanas projektus, katra no kuriem kopējā cena nav mazāka
par 1 500,00 latu un katra no kuriem kopējā tirāža nav mazāka par 3 000 gab.,
norādot pircēja nosaukumu, kontaktpersonu un sniegto pakalpojumu apjomu,
piegādes un līguma izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, garantijas noteikumu
izpildes atbilstību. Pretendentam jāpievieno pasūtītāja parakstīta atsauksme par
katru realizēto projektu (oriģināls).
- pretendenta pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku izglītība un
kvalifikācija atbilst attiecīgā pasūtījuma izpildes prasībām, t.sk., informatīvo
materiālu māksliniekam (-iem) ir profesionāla izglītība mākslas un/vai dizaina
jomā un vismaz 4 (četru) gadu pieredze (apliecināta CV) dažādu informatīvo un
reprezentācijas materiālu izstrādē.
Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā
informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās piedāvājumu
vērtēšanas.

5.
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6.

Ja piedāvājums nav iesniegts šajā Instrukcijā noteiktajā laikā un kārtībā, nav noformēts
atbilstoši pasūtītāja prasībām, tas netiks izskatīts. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc
2011.gada 17.novembra plkst.14:00, tiks iereģistrēti un neatvērtā veidā nosūtīti pa pastu
iesniedzējam.

Apmaksas kārtība
Pēcapmaksa (100% apmērā no veicamo darbu vērtības ar PVN) Izpildītājam tiek veikta 10
darba dienu laikā pēc darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
Prasības pretendentiem:
Nodrošināt pakalpojumu izpildi atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām
(Pielikums Nr.2).
Pakalpojumu piegādes laika grafiks un termiņš
Pakalpojuma sniegšana jānodrošina 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Garantijas saistības
Jāievēro nosacījumi, kas aprakstīti Pielikumā Nr. 2.
Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem pārstādāt nekvalitatīvi un/vai iepirkuma
dokumentācijā noteiktajām prasībām neatbilstošos informatīvos materiālus Pasūtītāja noteiktajā
termiņā un kvalitātē.
Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma vērtēšana
Lētākais piedāvājums, kurš atbilst Pasūtītāja prasībām
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PIELIKUMS NR.1
PRETENDENTA PIETEIKUMS
Iepirkuma procedūrai

Informatīvo materiālu izstrāde projekta „Notiesāto personu
identifikācijas iespēju paaugstināšana” ietvaros
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC V-2011/35)
1. ZIŅAS PAR PRETENDENTU
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti un juridiskā adrese

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese (faktiskā)
Tālrunis/Fakss
E-pasts

3. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam izpildīt prasībās norādītos darbus saskaņā ar iepirkuma procedūras
nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
3.1. Mūsu piedāvājums ir:
Darbi

Iepirkuma
daļa

Summa (Ls)
bez PVN

Informatīvo materiālu izstrāde projekta
Iepirkuma
„Notiesāto personu identifikācijas iespēju
daļa Nr.____
paaugstināšana” ietvaros
Kopējā summa Ls, ar PVN

Summa (Ls)
ar PVN
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3.2. Šis piedāvājums ir derīgs 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt Tehniskajā specifikācijā
noteiktās prasības.
3.4. Mēs apliecinām, ka:
3.4.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti jebkādos citos piedāvājumos, t.i., nav
vienošanās ar pārējiem pretendentiem, kas saistīti ar šo iepirkuma procedūru.
3.4.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un
pildīt instrukcijās pretendentiem norādītās prasības.
Pretendenta vārdā paraksta:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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PIELIKUMS NR.2
Tehniskā specifikācija informatīvajiem bukletiem
(Iepirkuma daļa Nr.1)
Pasūtītājs:

IeM Informācijas centrs

Darbs:

Buklets par projektu
paaugstināšana "

Tirāža:

1) Latviešu valoda 3 500 gab.

"Notiesāto

personu

identifikācijas

iespēju

2) Angļu valoda 2 500 gab.
Krāsas:

4+4 kr

Formāts:

Gatavs 10 x 21 cm; izklāts 29,7 x 21 cm (abpusējs)

Papīrs:

250 gr, matēts

Pēcapstrāde:

bukletus 2 x rievot, locīt, pakot kastēs

Sagatavošana:

Dizaina skiču izstrāde, saskaņošana, maketēšana,
sagatavošana, nodošana drukai, pēcapstrāde, piegāde
tirāža

Nr.
p.k.

drukas

faila

6 000 gab.
Summa LVL
(bez PVN)

Nosaukums

1.

Dizaina skiču izstrāde latviešu valoda, saskaņošana, maketēšana

2.

Maketa adaptācija uz angļu valodu

3.

Print layot sagatavošana drukai

4.

Pirmsdrukas krāsu izdrukas

5.

Projekta vadība

6.

Bukletu druka, pēcapstrāde

7.

Kurjera pakalpojumi, piegāde Rīgas robežās
Kopā:
PVN 22 %:
Summa ar PVN 22% :
Viena eks. cena ar PVN:
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Tehniskā specifikācija informatīvajām brošūrām
(Iepirkuma daļa Nr.2)
Pasūtītājs:

IeM Informācijas centrs

Darbs:

Brošūra par projektu "Notiesāto personu identifikācijas iespēju
paaugstināšana "

Tirāža:

1) Latviešu valoda 1 875 gab.
2) Angļu valoda 1 000 gab.

Krāsas:

4+4 kr

Formāts:

Gatavs 14,8 x 21 cm; izklāts 29,6 x 21 cm

Lappušu skaits

līdz 26 lpp. (abpusēja druka)

Papīrs:

250 gr, matēts

Pēcapstrāde:

brošūras rievot, locīt, lapas sastiprināt (ar skavām), pakot kastēs

Sagatavošana:

Dizaina skiču izstrāde, saskaņošana, maketēšana, drukas faila
sagatavošana, nodošana drukai, pēcapstrāde, piegāde
tirāža

Nr.
p.k.

2 875 gab.
Summa LVL
(bez PVN)

Nosaukums

1.

Dizaina skiču izstrāde latviešu valoda, saskaņošana, maketēšana

2.

Maketa adaptācija uz angļu valodu

3.

Print layot sagatavošana drukai

4.

Pirmsdrukas krāsu izdrukas

5.

Projekta vadība

6.

Brošūras druka, pēcapstrāde

7.

Kurjera pakalpojumi, piegāde Rīgas robežās
Kopā:
PVN 22 %:
Summa ar PVN 22% :
Viena eks. cena ar PVN:

