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1 Pasūtītājs un kontaktpersona
Pasūtītājs:
Reģistrācijas numurs:
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
Pircēja profila adrese:
Kontaktpersona ( tehniskās
specifikācijas un projekta
realizācijas rakstura jautājumos)

Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas Institūts”
90009743212
Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija
(+371) 67503663
(+371) 67503669
www.li.lv
Sabiedrisko attiecību projektu speciālists Kārlis Pots
Tālrunis: (+371) 67503667
E-pasta adrese: karlis.pots@li.lv

Kontaktpersona (organizatoriska
rakstura informācija):

Administratīvo projektu koordinatore Inese Andersone
Tālrunis: (+371) 67503663
Fakss: (+371) 67503669
E-pasta adrese: inese.andersone@li.lv

Darba laiks:

Darba dienās: 09:00 – 18:00
Apmeklētāju pieņemšana: 10:00 – 18:00
2 Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmets:

Informatīvā šķirkļa izveide Latvijas oficiālajā Facebook
mājaslapā, kas sastāv no 2 daļām:
1. Infografikas izstrāde par Latvijas Tautas fronti .
2. Informatīvā šķirkļa un infografikas izveide Latvijas
oficiālajā Facebook lapā- „Uzbūvē savu valsti”.
Abām daļām jābūt atbilstoši Tehniskajā specifikācijā
ietvertajām prasībām (pielikums Nr.2).

Plānotais apjoms:

Pasūtītāja plānotā maksimālais finansējums periodam līdz
2013.gada 31.oktobrim iepirkumam nepārsniedz LVL 4957.02.
(četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi lati un divi
santīmi), neieskaitot PVN. Summa ar PVN sastāda LVL
5998.00 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi lati un
nulle santīmi.

Pakalpojumu kategorija:
Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

15
CPV kods: 92312000-1 Mākslinieciskie pakalpojumi.

Piemērojamā iepirkuma metode

Piemērojamā iepirkuma metode: atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 8.1 panta desmitās daļas kārtībai.
Līguma priekšmets ir sadalīts daļās Līguma priekšmets ir sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz
(ja jā, tad daļu uzskaitījums un kā
atbilstoši tehniskajai specifikācijai 2. pielikumā.
piedāvājums jāiesniedz – tikai par Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu ar vienu
vienu daļu, vienu vai vairākām
variantu par katru daļu atsevišķi
daļām, visām daļām):
Cenā jāiekļauj:
Visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi
nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, ja tādi ir paredzēti.
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Piedāvājuma derīguma termiņš:

2013.gada 10.oktobris (ieskaitot).
3 Līguma nosacījumi

Līguma izpildes vieta:
Pasūtījuma izpildes laiks:
Apmaksas nosacījumi:

Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija
Līdz 2013. gada 31.oktobris
Par konkrēto projekta pasūtījuma izpildi atsevišķi 10 (desmit)
bankas darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.
4 Tehniskais un finanšu piedāvājums

Skat. 2. un 3.pielikumu.
5 Pretendentu kvalifikācijas prasības
5.1.
5.2.
5.2.1.

5.2.3.

5.3.
5.4.

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:
ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai
pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;
kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav
Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
Pretendenta radošai komandai jābūt pieredzei iepriekšējos divos gados (2011. un
2012.) infografiku izstrādē un realizēšanā.
Informācija par ne vairāk kā 2 (divu) gadu laikā veiktajiem līdzīga veida darbiem,
norādot izpildes vietu, apjomu un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.,
pievienojot vismaz trīs atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālus vai pretendenta
apliecinātas kopijas) par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai
rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem darbiem, kas minēti iepriekš minētajā
informācijā.
6 Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību nolikuma 5.punktā noteiktajām kvalifikācijas
prasībām, pretendentam ir jāiesniedz šādi kvalifikācijas dokumenti:
(juridiskām personām) pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, ko izdevis Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrs vai tam ir līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdota pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, kas
izdota atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
(fiziskām personām) pases kopija;
Pretendenta radošās komandas pieredzes apraksts atbilstoši pielikumam Nr.4 un vismaz
4 (četru) informatīvo materiālu (infografiku) portfolio.
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7 Papildu informācijas sniegšana
7.1.
7.2.

Piegādātājs var pieprasīt papildu informāciju par iepirkumu, pieprasījumu iesniedzot
rakstveidā I nodaļā norādītajai kontaktpersonai pa pastu, faksu vai e-pastu.
Atbildes uz visiem piegādātāju uzdotajiem jautājumiem iepirkuma komisija
elektroniskā veidā pa e-pastu sniedz pēc iespējas īsākā (ne ilgāk kā 3 (trīs) darba
dienu) laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepirkuma komisija vienlaikus sniedz
atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, pārējiem zināmiem piegādātājiem, kas
reģistrējušies iepirkumam, un ievieto šo informāciju pasūtītāja tīmekļa vietnē.
8.Piedāvājuma iesniegšanas un noformēšanas prasības

8.1.

8.2.

8.3.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 10.oktobrim plkst. 12:00, Tiešās pārvaldes
iestāde „Latvijas Institūts”, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Personīgi
piedāvājumus var iesniegt Pasūtītāja norādītajā darba laikā līdz norādītajam
piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents
uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz norādītajam laikam norādītajā vietā
Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti
iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē (aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu), tā,
lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai,
kā arī, lai laika apstākļu ietekmē aploksne neatlīmētos. Uz aploksnes jānorāda:

Tiešās pārvaldes iestādes Latvijas Institūts
iepirkumu komisijai
Pils ielā 21
Rīga, LV-1050
Pretendenta nosaukums
Pretendenta adrese
Tālruņa un faksa numurs
Piedāvājums iepirkumā
„Informatīvā šķirkļa izveide Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā”
(iepirkuma identifikācijas numurs Nr. LI 2013/07)

8.4.
8.5.

8.6.

Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu
grozīt nevar.
Ja aploksne nav noformēta atbilstoši 6.3.apakšpunkta prasībām, Pasūtītājs neuzņemas
atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu. Iepirkuma komisija pieņem
tikai tādus piedāvājumus, kuri noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu
aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
Piedāvājumi, kas iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot šī nolikuma
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8.2.apakšpunktā noteikto gadījumu.
8.7.

8.8.
8.9.
8.10.

8.11.

8.12.

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.2.
10.2.1.

Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma
rezultāta.
Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas
secībā.
Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.
Piegādātājs piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē, līdz 2013.gada 10.oktobrim plkst. 12:00 pasūtītāja
I nodaļā norādītajā adresē, pirms tam par to informējot I nodaļā norādīto
kontaktpersonu.
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit dienas). Pretendents
savam piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.
Piegādātājs piedāvājumu paraksta un iesniedz rakstveidā vienā oriģinālā eksemplārā. Ja
piedāvājumu paraksta piegādātāja pilnvarota persona, nepieciešams pievienot pilnvaru.
9 Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši 1.pielikumam;
pilnvara, ja piedāvājumu paraksta piegādātāja pilnvarota persona;
tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši 2.pielikumam. Cenas norāda Latvijas latos
(bez PVN) ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Cenās ietver visus iespējamos
riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. Piedāvājumā
norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā;
brīvā formā veidots pretendenta radošās komandas pieredzes apraksts par pēdējiem
diviem gadiem, komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
citi dokumenti (pēc piegādātāja izvēles), kas apliecina iepirkuma priekšmeta atbilstību
iepirkuma noteikumos un tehniskajās specifikācijās minētajām prasībām.
visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams
atdalīt un ievietotām iepriekš minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt parakstītiem un
sanumurētiem. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais
diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu un zīmogu apliecina pretendents.
10 Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
Dokumentu noformējuma pārbaude
Komisija novērtē, vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā paredzētos
dokumentus un vai dokumenti ir noformēti atbilstoši nolikuma 8. un 9.punkta
prasībām
Ja pretendents nav iesniedzis visus nolikumā paredzētos dokumentus, komisija ir
tiesīga noraidīt pretendentu, ja atbilstība nolikuma prasībām nav secināma no
iesniegtajiem dokumentiem.
Ja pretendenta iesniegtie dokumenti neatbilst nolikumā noteiktajām noformēšanas
prasībām vai pretendents nav iesniedzis dokumentus, kas ir iegūstami no citām
iestādēm, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
Pretendentu atlase
Komisija novērtē, vai
kvalifikācijas prasībām

pretendents
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atbilst

nolikuma

5.punktā

noteiktajām

Ja pretendents neatbilst nolikuma 5.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām,
komisija lemj par pretendenta noraidīšanu.
10.3.
Piedāvājumu atbilstības un satura vērtēšana
10.3.1.
Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas
kritērijiem.
10.3.2.
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu vai
pretendentiem (maksimums – 3), kurš iesniedzis iepirkuma prasībām pilnībā
atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ko nosaka saskaņā ar šādiem
kritērijiem:
. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
10.2.2.

Nr.
1.

Vērtējamais
kritērijs
Piedāvātā cena
(C)

Maksimālais
punktu skaits
40

Vērtēšanas metodika
Zemākā cena, ko nosaka saskaņā ar
šādu formulu:

C

Cmin
 40
Cp

kur:
Cmin = Zemākā piedāvātā cena no
visiem; piedāvājumiem
CP = Pretendenta piedāvātā cena.
2.

Kvalitāte
(iesniegto
portfolio
izvērtējums) (Q)

Vērtējumu noteiks iepirkuma
komisija, par katru no šiem
apakškritērijiem piešķirot punktus
(kumulatīvs vērtējums), ja
apakškritērijs ir izpildīts:

60

1. Infografikas vēstījums ir
skaidri saprotams un
nolasāms. Ja infografikā
izmantoti salīdzināmi dati,
tad tie attēloti kontekstuāli.
Pēc iespējas maz izmantoti
svešvārdi, specializētā
terminoloģija.
(10 punkti)
2. Datu vizualizācija pielāgota
mērķauditorijai.
(10 punkti)
3. Izmantoti precīzi, tekstu
paskaidrojoši simboli.
(10 punkti)
4. Koncentrētā veidā
vizualizēts pietiekami plašs
datu kopums (attēloti dažādi
dati un saturiski vismaz
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piecas informācijas
vienības).
(10 punkti)
5. Norādīts informācijas avots.
(5 punkti)
6. Izstrādātās infografikas
publicētas plašsaziņas
līdzekļos (nacionālā prese,
interneta portāli vai TV).
(15 punkti)
Kopā (V)

V=C+Q

100

Komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums ir ieguvis visaugstāko punktu
skaitu un atzīstams par saimnieciski visizdevīgāko.
11 Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas un paziņošanas kārtība
11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus
pretendentus par pieņemto lēmumu, PIL 32. panta norādītajā kārtībā.
Iepirkuma līgums tiks slēgts atbilstoši šī iepirkuma nolikumam un uzvarējušā
pretendenta piedāvājumam, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
Ja izraudzītais piegādātājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar piegādātāju, kurš piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais vai
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais
piegādātājs atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto piegādātāju, pamatojoties uz tā iesniegto
piedāvājumu, iepirkuma noteikumiem un tehniskajām specifikācijām, kā arī līguma
projektu (skat. 5. pielikumu).
Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā tajā dienā, kad pretendents ir informēts par pieņemto
lēmumu, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst
iepirkuma noteikumos un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, pasūtītājs
pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu
Iepirkuma komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam
ir objektīvs pamatojums.
12 Iepirkuma līguma un tā atsevišķi nosacījumi
Ņemot vērā, ka infografiku izstrāde ir radošs process un mākslinieka stils var būt
piemērotāks konkrētas infografikas izstrādei, kā arī ņemot vērā iespējamo situāciju, ka
vienlaicīgi jāizstrādā vairākas infografikas, Pasūtītājs pēc piedāvājumu izvērtēšanas
patur tiesības slēgt līgumu ar vairākiem, maksimums 3 (trīs) pretendentiem.
Ņemot vērā, ka infografiku izstrāde ir radošs process un mākslinieka stils var būt
piemērotāks konkrētas infografikas izstrādei, kā arī ņemot vērā iespējamo situāciju, ka
vienlaicīgi jāizstrādā vairākas infografikas, Pasūtītājs pēc piedāvājumu izvērtēšanas
patur tiesības slēgt līgumu ar vairākiem, maksimums 3 (trīs) pretendentiem.
Darbi tiek pieņemti ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības,
tas neparaksta pieņemšanas-nodošanas aktu un rakstiski informē pretendentu par
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12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

neatbilstībām vai trūkumiem. Pretendentam neatbilstības un trūkumi jānovērš Pasūtītāja
noteiktajā termiņā bez papildu samaksas.
Pasūtītājs maksājumu veic 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas, kuram,
pievienots abpusēji, parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts.
Ja Pasūtītājs pieprasa, pretendentam pienākums nekavējoties sniegt informāciju par
darbu izpildes gaitu un rezultātiem.
Ja pretendents neievēro saistību izpildes termiņus, par kuriem puses ir vienojušās
līgumā, pretendenta vainas dēļ, tas apņemas maksāt līgumsodu 0,2 % apmērā no
līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma summas.
Visi pakalpojuma sniegšanas rezultātā iegūtie dati visos to formātos, kā arī autortiesību
subjektu mantiskās tiesības uz līguma izpildes ietvaros radītiem darbiem, kas tiek
nodoti Pasūtītājam, pāriet Pasūtītājam ar attiecīgo objektu apmaksas dienu un ir
Pasūtītāja īpašums.
Pretendents garantē, ka sniegto pakalpojumu un piegādāto nodevumu izstrādē netiks
pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi.
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Pielikums Nr.1

Iepirkuma „Informatīvā šķirkļa izveide Latvijas oficiālajā Facebook
mājaslapā” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. LI 2013/07

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
1. Iesniedza:
Rekvizīti
(juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas
numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs, bankas rekvizīti)

Pretendenta nosaukums

turpmāk – Pretendents.
2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu 1. un 2. daļai iepirkumā „„Informatīvā šķirkļa izveide
Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā” (identifikācijas numurs: LI2013/07) (turpmāk –
iepirkums), piekrīt nolikuma noteikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma
noteikumi ir skaidri un saprotami un pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu, atbilstoši
nolikuma un iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Pretendents apliecina, ka:
3.1. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, nav
tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt nolikumā un iepirkuma tehniskajā
specifikācijā norādītās prasības;
3.2. ievēros iepirkuma nolikuma prasības;
3.3. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā sniegs pakalpojumu
„Informatīvā šķirkļa izveide Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā” un ievēros
Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, pildīs līguma nosacījumus;
3.4. tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un tam ir pietiekami finanšu un
tehniskie resursi pakalpojumu sniegšanai;
3.5. attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
3.5.1. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;
3.5.2. kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav
Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.6.Visas piedāvājumā sniegtās ziņas un informācija par piedāvāto pakalpojumu ir patiesas.
Pretendenta faktiskā adrese, ja atšķiras
no juridiskās adreses un tā
izmantojama paziņojumu saņemšanai
šajā iepirkumā
E-pasta adrese oficiālo paziņojumu
saņemšanai šajā iepirkumā1
9

Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālrunis, fakss, epasts

Datums:

Paraksts2: ________________________________
Pilns vārds, uzvārds: _______________________
Amats:__________________________________
z.v.

1

Pasūtītājs paziņojumus un pieprasījumus pretendentiem nosūta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti
jāpievieno pilnvara).
2
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Pielikums Nr.2

Iepirkuma „Informatīvā šķirkļa izveide Latvijas oficiālajā Facebook
mājaslapā” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. LI 2013/07

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.

Iepirkuma priekšmets
1. daļa
2.daļa
Infografikas izstrāde par Latvijas Tautas Informatīvā šķirkļa un infografikas
fronti
izveide Latvijas oficiālajā Facebook
lapā- „Uzbūvē savu valsti”
Infografika ir grafiski attēlota informācija jeb datu, informācijas un zināšanu
vizualizācija. Līdz šim Latvijas Institūtam izstrādātās infografikas iespējams
aplūkot: http://latvia.eu/library/national-holidays , http://latvia.eu/library/historylatvia-timeline , http://latvia.eu/page/latvia-european-statistics
Infografikas ir risinājums, kā sarežģītu un plašu informāciju pasniegt viegli
uztveramā formātā, informāciju (tekstu, skaitļus, datus u.c.) attēlojot vizuāli.

1.1.

1.2.

2. Darba uzdevumi
2.1. Pretendentam jānodrošina infografiku izstrāde par konkrētām Pasūtītāja noteiktām
tēmām un sniegtās informācijas (dati, skaitļi, teksts u.c.).
2.2. Infografiku izstrādē jāņem vērā, ka tās tiks izplatītas elektroniskā formātā (
jānodrošina HTML, JS, PHP vai FLASH formātos).
2.3. Infografikas skiču izstrādes gaitā pretendents sadarbojas ar Pasūtītāju,
nepieciešamības gadījumā veicot prasītās izmaiņas.
3. Infografikas izstrādes termiņi
3.1. Darba izpildes termiņi tiks atrunāti, pusēm vienojoties, veicot konkrēto pasūtījumu.
Termiņi atkarīgi no vairākiem faktoriem, piemēram, infografikā iekļaujamā
informācijas satura un apjoma. Vidējais infografikas izstrādes termiņš ir 5 – 7 darba
dienas
.
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Pielikums Nr.3

Iepirkuma „Informatīvā šķirkļa izveide Latvijas oficiālajā Facebook
mājaslapā” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. LI 2013/07

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Pretendents, nosaukums, tā amats, vārds uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz
statūtiem/pilnvaras, piedāvā sniegt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma „Informatīvā šķirkļa
izveide Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā” (identifikācijas numurs: LI 2013/07),
nolikuma (t.sk., iepirkuma tehniskās specifikācijas) prasībām:

1. daļa
Infografikas izstrāde par Latvijas Tautas fronti
Infografikas izstrāde par „Latvijas Tautas fronti”
Pozīcija

Darba apraksts

Radošais
direktors

Radošā
koncepta
izstrādeInfografikas idejas sagatavošana,
koncepta izstrāde
Projekta organizācija un pārraudzībapiedāvājuma izstrādes koordinācija
Piedāvājuma vizuālā noformējuma
izstrāde- 2 virzieni
Piedāvājuma teksta sagatavošana

Projektu
vadītājs
Mākslinieks
Tekstu
autors

Stundu
Sundu
likme LVL ( sk.
bez PVN)

LVL

Kopā
Koncepta vizuālā noformējuma izstrāde- hronoloģiskais infografiks
Pozīcija

Darba apraksts

Projektu
vadītājs

Dizainu
izstrādes
koordinācija,
saskaņošana, korekciju koordinācija,
vizuļu nodošanas koordinācija
Vizuālā noformējuma sagatavošana,
korekciju
izstrāde-hronoloģiskais
infografiks, vizuāļi pie ziņām
Vizuāļu apstrāde- bilžu apstrāde,
tekstu izvietošana, tekstu korekciju
iestrāde, nodošanas saskaņošana
programmēšanai
Infografika teksta sagatavošana

Mākslinieks
Maketētājs

Tekstu
autors

Stundu
Sundu
likme LVL ( sk.
bez PVN)
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LVL

Tekstu
korektors

Tekstu korekcija
Kopā

Infografikas programmēšana
Pozīcija

Darba apraksts

Latvijas
Tautas frontes
hronoloģiskais
infogrtafiks
Bilžu iegāde

Hronoloģiskā
infografika
programmēšana un testēšana uz
dažādiem pārlūkiem

Tehniskie
izdevumi

Stundu
Apjoms
likme LVL (
bez PVN)

LVL

Imidžbankas bildes, vēsturiskās
bildes, autortiesības- provizoriskās
izmaksas
Transporta pakalpojumi un tehniskie
izdevumi

Pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu
saistītās izmaksas.

Datums:

Paraksts3: _____________________________
Pilns vārds, uzvārds: ____________________
Amats: _______________________________
z.v.

3

Finanšu piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā
obligāti jāpievieno pilnvara).

10
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Pielikums Nr.3

Iepirkuma „Informatīvā šķirkļa izveide Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā”
nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. LI 2013/07

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Pretendents, nosaukums, tā amats, vārds uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz
statūtiem/pilnvaras, piedāvā sniegt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma „Informatīvā šķirkļa izveide
Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā” (identifikācijas numurs: LI 2013/07), nolikuma (t.sk.,
iepirkuma tehniskās specifikācijas) prasībām:

2. daļa
Informatīvais šķirklis Latvijas oficiālajā Facebook lapā –„Uzbūvē savu
valsti” aplikācijas programmēšana
Informatīvā šķirkļa idejas izstrāde
Pozīcija

Darba apraksts

Radošais
direktors

Radošā koncepta izstrāde- Informatīvā
šķirkļa idejas sagatavošana, koncepta
izstrāde
Projekta organizācija un pārraudzībapiedāvājuma izstrādes koordinācija
Piedāvājuma
vizuālā
noformējuma
izstrāde- 2 virzieni
Piedāvājuma teksta sagatavošana

Projektu
vadītājs
Mākslinieks
Tekstu
autors

Stundu likme Sundu sk.
LVL ( bez
PVN)

LVL

Kopā
Koncepta vizuālā noformējuma izstrāde- aplikācija „Uzbūvē savu valsti”
Pozīcija

Darba apraksts

Dizainu
izstrādes
koordinācija,
saskaņošana, korekciju koordinācija,
vizuļu nodošanas koordinācija
Mākslinieks Vizuālā noformējuma sagatavošana,
korekciju izstrāde- aplikācija „Uzbūvē
savu valsti”, vizuāļi pie ziņām
Maketētājs
Vizuāļu apstrāde- bilžu apstrāde, tekstu
izvietošana, tekstu korekciju iestrāde,
nodošanas saskaņošana programmēšanai
Tekstu autors Infografika teksta sagatavošana
Tekstu
Tekstu korekcija
korektors
Projektu
vadītājs

Stundu likme Sundu sk.
LVL ( bez
PVN)

LVL

Kopā
Informatīvā šķirkļa aplikācijas programmēšana- „Uzbūvē savu valsti”
Pozīcija

Darba apraksts

Aplikācijas
„Uzbūvē savu
valsti”
programmēšana
Bilžu iegāde

Aplikācijas „Uzbūvē savu valsti”
izstrāde- griešana, programmēšana un
testēšana uz dažādiem pārlūkiem

Tehniskie
izdevumi

Stundu likme Apjoms ( LVL
LVL ( bez gab )
PVN)

Imidžbankas bildes, vēsturiskās bildes,
autortiesības- provizoriskās izmaksas
Transporta pakalpojumi un tehniskie
izdevumi
Kopā

Pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās
izmaksas.

Datums:

Paraksts4: _____________________________
Pilns vārds, uzvārds: ____________________
Amats: _______________________________
z.v.

4

Finanšu piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti
jāpievieno pilnvara).
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma „Informatīvā šķirkļa izveide Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. LI 2013/07

PRETENDENTA RADOŠĀS KOMANDAS PIEREDZES APRAKSTS

Nr.

Datums:

Informācija par
pakalpojumu saņēmēju,
norādot kontaktpersonu un
kontaktinformāciju –
tālruņa nr., e-pastu

Sniegtais pakalpojums
(pakalpojuma apraksts,
raksturojot sniegtā
pakalpojuma saturu,
publikācijas avots (saite uz
portālu, publikācijas kopija,
saite uz TV sižetu vai sižeta
ieraksts)

Pakalpojuma kopējās
izmaksas, norādot summas
latos (LVL)

Paraksts: ________________________________
Pilns vārds, uzvārds: ______________________
Amats: _________________________________
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Piezīmes, ja nepieciešams

