
                                                       
 

 

 

 

 

Cenu aptauja Eiropas Savienības finansēta projekta  Populārā Ziņojuma (žurnāla 

veidā uz apmēram 50lpp.) dizainam, maketēšanai un drukai 

 

 

Pasūtītājs: Biedrība „Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra” 

 

Projekts: ES Inteliģenta Enerģija Eiropai (IEE) programmas finansēts projekts 

„Beyond Energy Action Strategies” (BEAST)/ Enerģētikas rīcības plānu ieviešana. 

 

Mērķauditorija: pašvaldības, privātais sektors, finanšu institūcijas, enerģētikas un 

būvniecības nozares institūcijas, asociācijas, uzņēmumi, sabiedrība kopumā. Aktivitātes 

Latvijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Beļģijā, Itālijā, Kiprā, Spānijā un Horvātijā.  

 

Mērķis:  projektā īstenoto aktivitāšu atspoguļošana Latvijā un citās projekta partneru 

Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

 

Nepieciešamie darbi: 

 

1. BEAST projekta Popularā ziņojuma (Popular Report) dizains un  

maketēšana,  - žurnāla veidā ap 50 A4 lapaspušu  biezumā (25 atvērumi), 

līdzīgi e-pastam pievienotajiem paraugiem, un saskaņā ar esošo projekta dizainu 

– http://www.beastproject.eu   (aptaujas uzvarētājam nosūtīsim pieejamos 

dizaina failus). 

Dizainam un maketam jābūt izstrādātam formā, kas der gan elektroniskai 

sūtīšanai, gan drukai. Teksts angliski būs pieejams pēc 6.janvāra. Maketēšanu 

vajadzētu veikt no 2017.g.  9. – 20.janvārim, vai , ja iespējams – īsākā laikā.  

 

Teksts latviešu valodā būs pieejams no 2017.g. 1. februāra, latviešu valodas 

iestrādi esošajā maketā vajadzētu veikt 2017.g.februāra sākumā. 

 

 

2. BEAST  projekta Populārā ziņojuma (Popular Report) ap 50 lpp. druka  

2.1 Angļu val. – 500 gab, 2017.g. 20. janvāris – 3.februāris, vai, ja 

iespējams, īsākā laikā. 

2.2 Latviešu val. – 200 gab. 2017.g.februāra vidū, beigās. 

 

Īsāki darba veikšanas termiņi tiks uzskatīti par priekšrocību. 

Termiņš piedāvājuma iesūtīšanai: 2016.g. 28.decembris. 

 

 

http://www.beastproject.eu/


                                                       
 

 

Maksimālā darbu summa, t.sk. PVN ir 3000 EUR. Pretendents nevar iesniegt finanšu 

piedāvājumu, kas pārsniedz pasūtījuma maksimālo budžeta summu ieskaitot PVN.  

Ja nav iespējama pilna pasūtījuma izpilde par šo maksimālo summu, lūdzam iesniegt 

piedāvājumu  ar  samazinātu tipogrāfiski iespiežamo kopiju skaitu -  cik iespējams par 

maksimālo piedāvāto darba summu 3000 EUR. 

Visi produkti pēc izstrādes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un apmaksas ir  

ZREA īpašums. 

 

Jautājumu gadījumā zvanīt: 20023848. 

 

Pretendenta iesniedzamie dokumenti 

 

1) Maketa dizaina paraugs un tehniskā risinājuma īss apraksts. Par druku – 

iekļaujot informāciju par plānoto papīra biezumu u.c. 

2) Veicamo darbu īss apraksts un laika grafiks (darba dienās). Atsevišķi jānorāda 

darbu izpildes kopējais laiks (darba dienās).  

3) Izmaksu tāme par katru produktu. 

 

 

Darbs 

 

Cena EUR,  bez  

PVN 

 

PVN 

 

Cena EUR,  ar 

PVN 

1. Ziņojuma (50 lpp) 

dizains un maketēšana 

– angļu val. 

(versija drukai un 

elektroniskai 

izplatīšanai ) 

   

2. Ziņojuma latviskās 

versijas izveide uz 

angļu val. dizaina un 

maketa pamata 

2017.g. februāra 

sākumā 

(versija drukai un 

elektroniskai 

   



                                                       
 

 

izplatīšanai ) 

3.  Ziņojuma 

tipogrāfiskā druka  

Angļu val. – 500 gab, 

 ( 2017.g. 20. janvāris 

– 3.februāris) 

   

Ziņojuma tipogrāfiskā 

druka Latviešu val. – 

200 gab (2017.g. 

februāra vidus/beigas)  

   

Kopā:    

 

 

Piedāvājumu vērtēšana: 

 

Tiks noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums: 

 

 

Kritērijs  

 

Kritērija 

 īpatsvars  

Kritērija 

skaitliskā vērtība 

vai skaitliskā 

vērtējuma 

diapazons  

 Maketa dizaina koncepcijas atbilstība 

izvirzītajām prasībām. 

Maksimālais punktu skaits tiks piešķirts 

Pretendentam ar labāko risinājumu.  

50,00%  

Piedāvātā līgumcena bez PVN  

C = (Cmazākā cena / Cpiedāvājuma cena) x 30  

30,00%  

Piedāvātais darbu izpildes termiņš  

T = (Tīsākais termiņš / Tpiedāvājuma termiņš) 

x 20  

20,00%  

Maksimālais iespējamais kopējais punktu 

skaits  

100  

 

 


