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1. Vispārīgā informācija par publisko iepirkumu (turpmāk – Iepirkums)  
 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
Nr. LPR/2012/3/T/ERAF 
 
1.2. Ziņas par pasūtītāju  
Pasūtītāja nosaukums: Latgales plānošanas reģions 
Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 
Pasūtītāja reģistrācijas 
nr.: 

90002181025 

Pasūtītāja 
kontaktpersona: 

Jeļena Pļuta 

Tālruņa numurs: 29230821 
Faksa numurs: 65428111 
E-pasta adrese: jelena.pluta@latgale.lv 
Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 
ES projekta līguma Nr.: ELRI-129 
ES programma: Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
 
Iepirkumu rīko iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).  
 
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība, piedāvājuma atvēršanas vieta, laiks 
un kārtība  
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2012.gada 20.janvārim, plkst.10.00 
personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:  
Latgales plānošanas reģions 
Saules iela 15, Daugavpilī 
LV-5401 
1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Iepirkuma nolikuma 
(turpmāk – Nolikums) 1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 
netiek izskatīti. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.3.1.apakšpunktā noteiktajā adresē līdz 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  
1.3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu.  
1.3.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam (turpmāk – pretendents).  
1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 
Komisijas rīkotajā sanāksmē.  
1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš  
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā 
piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var lūgt pretendentam piedāvājuma termiņa 
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad pretendents 
par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  
1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai  
1.5.1. Aploksnes noformējums  
Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, 1 (vienā) eksemplārā. Uz aploksnes jābūt šādām 
norādēm: 
- Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Dalības tūrisma izstādē „BaltTour 2012” nodrošināšana  
projekta „Tour de Latgale & Pskov”, akronīms TOUR, ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. 
LPR/2012/3/T/ERAF);  
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- pretendenta nosaukums/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs, adrese 
(juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai - deklarēta dzīvesvieta un tālruņa numurs;  
- Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija;  
- Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.  
 
1.5.2. Piedāvājuma noformējums  
Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem kopā tā, lai 
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:  
piedāvājums publiskajam iepirkumam “Dalības tūrisma izstādē „BaltTour 2012” nodrošināšana 
projekta „Tour de Latgale & Pskov”, akronīms TOUR, ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. 
LPR/2012/3/T/ERAF);  
pretendenta nosaukums/fiziskai personai- vārds, uzvārds, juridiskā adrese/fiziskai personai – 
deklarēta dzīvesvieta, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs (-i) un faksa numurs (-i).  
datums.  
1.5.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:  
1.5.3.1. pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā (saskaņā ar 
Nolikuma 1.pielikumu);  
1.5.3.2. pretendenta atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas minēti Nolikuma 
3.punktā;  
1.5.3.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (Curriculum Vitae) 
1.5.3.4. parakstīti piedāvājuma dokumenti (Tehniskais un finanšu piedāvājumi);  
1.5.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu atvasinājumu − kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt 
izstrādātai un apliecinātai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām:  
1.5.4.1. dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla 
faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;  
1.5.4.2. kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu “KOPIJA”;  
1.5.4.3. ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā norāda:  
1.5.4.3.1. ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “KOPIJA PAREIZA”;  
1.5.4.3.2. dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot 
arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu;  
1.5.4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu;  
1.5.4.3.4. apliecinājuma datumu.  
1.5.4.4. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma uzrakstā norāda:  
1.5.4.4.1. ar lielajiem burtiem rakstītu „KOPIJA PAREIZA”;  
1.5.4.4.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu;  
1.5.4.4.3. personas kodu;  
1.5.4.4.4. apliecinājuma vietas nosaukumu;  
1.5.4.4.5. apliecinājuma datumu.  
1.5.5. Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti 
svešvalodā, taču tādā gadījumā tiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu 
valodā. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. 
 
2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 
 
Iepirkuma identifikācijas 
numurs: 

LPR/2012/3/T/ERAF 

Iepirkuma priekšmets: Dalības tūrisma izstādē „BaltTour 2012” nodrošināšana projekta 
„Tour de Latgale & Pskov”, akronīms TOUR, ietvaros 

Pakalpojuma sniegšanas 
vieta: 

Tūrisma izstāde BaltTour 2011 - Rīgā, Ķīpsalas iela 8, Rīga, Latvija 

Pakalpojuma 
nodrošināšanas laiks: 

Līdz 15.02.2012. 
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Paredzamā līgumcena: Atbilstoša Pretendenta piedāvājumā piedāvātajai cenai un LR 
Publisko iepirkumu likuma 8¹. pantam  

 
CPV kods: 39154100-7 
 
2.1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu.  
2.2. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.  
2.3. Cita informācija par Iepirkuma priekšmetu:  
2.3.1. Piedāvājuma cena.  
2.3.1.1. Visas cenas piedāvājumā jānorāda eiro (EUR) bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) 
zīmes aiz komata. 
2.3.1.2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā, saistītām ar darbinieku 
atalgojumu, nodokļiem, nodevām, izdevumiem nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām 
personām un citas ar  pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. 
 
3. Atlases dokumenti  
3.1. Pretendenta apliecinājums par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu 
likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums.  
3.2. Latvijā reģistrētajiem komersantiem - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistrācijas 
apliecības kopija, bet ārvalstu komersantiem – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 
dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 
prasībām.  
3.3. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu 
laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts 
kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz Ls 100 (viens simts lati); Komisija šādus 
dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to iesniegšanas 
dienas. 
 
4. Kvalifikācijas prasības 
4.1. Pretendentam pēdējo 3 gadu laikā ir pieredze izstāžu stendu dizainu izstrādē, komplektēšanā 
un iekārtošanā. Ir jābūt pabeigtiem vismaz 5 (pieciem) līgumiem, kuru ietvaros tika izstrādāti, 
komplektēti un iekārtoti izstāžu stendi. Līgumu ietvaros ir jābūt izstrādātiem, komplektētiem un 
uzstādītiem vismaz 5 stendiem. Norādīt pasūtītāju, tā kontaktpersonu, stenda izmērus, projekta 
norises laiku, vietu, kā arī citu informāciju. Jāpievieno vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no 
pasūtītājiem. Vēlams pievienot stendu fotogrāfijas. 
4.2. Pretendenta rīcībā ir jābūt vienam ekspertam - dizainerim. Prasības attiecībā uz 
pretendenta piedāvātā dizainera pieredzi, kvalifikāciju un profesionālajām spējām: 

• Ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze izstāžu stendu dizainu izstrādē un komplektācijas 
izveidē; 

• Mākslas maģistra grāds; 
• Vadības un koordinēšanas prasmes, 
• Lieliskas komunikācijas prasmes, iniciatīva un precizitāte, 
• Lieliskas prasmes darboties komandā.  

5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā termiņa, netiek vērtēti.  
5.2. Komisija:  
5.2.1. pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 
1.5.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja piedāvājums vai kāds no piedāvājumā ietvertajiem 
dokumentiem, tajā skaitā pieteikums, pilnvara, aploksne, kurā ievietots piedāvājums, neatbilst 
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Nolikuma 1.5.apakšpunkta prasībām, Komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās 
dalības Iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu;  
5.2.2. veic pretendentu atlasi, kuras laikā noskaidro, vai attiecībā uz katru pretendentu pastāv 
Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums un vai 
katra pretendenta kvalifikācija, par ko liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā 
informācija, atbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;  
Pretendentu, attiecībā uz kuru tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. 
un 2.punktā minētie apstākļi, izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu 
neizskata;  
5.2.3. veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu. Ja piedāvājums 
neatbilst Nolikuma 3.pielikumā noteiktajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 
Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  
5.2.4. pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas 
kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās 
kļūdas, Komisija ņem vērā tikai izlabotās cenas;  
5.2.5. pārbauda pretendenta, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc 
Komisijas pieprasījuma iesniegtos, Nolikuma 3.3.apakšpunktā noteiktos dokumentus. Komisija 
šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to 
iesniegšanas dienas;  
5.2.6. pretendentu, kura dokumenti, kas iesniegti saskaņā ar Nolikuma 3.3.apakšpunktu, 
apliecina, ka attiecībā uz šo pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 
2.punktā noteiktais nosacījums, izslēdz no turpmākās darbības Iepirkumā;  
5.2.7. par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā 
norādītajām prasībām un kura kopējā cena par Iepirkuma priekšmetu būs viszemākā. 
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1.pielikums „Pieteikuma forma” 
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/3/T/ERAF 

(Uz pretendenta veidlapas) 
 

Latgales plānošanas reģionam 
Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
(Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/3/T/ERAF) 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā un saskaņā ar iepirkuma 
noteikumiem, es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds) , apliecinu, ka: 
 
- piesakās piedalīties Latgales plānošanas reģiona publiskajā iepirkumā Nr. LPR/2012/3/T/ERAF 
(turpmāk – Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu;  
- piekrīt Iepirkuma noteikumiem;  
- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma noteikumus;  
- atzīst sava Iepirkuma piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām;  
- apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas.  
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts  

Bankas nosaukums, 
filiāle  

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Datums  

Vieta  

Paraksts, zīmogs  

 
Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska 
persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona (tā pati, kura parakstīja pieteikumu) 
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2.pielikums „Curriculum Vitae forma” 
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/3/T/ERAF 

  
CURRICULUM VITAE (CV) FORMA 

Dizainerim 
 
Vārds, uzvārds:  
Piedāvātā loma projektā:  
Kontaktinformācija:  
 
IZGLĪTĪBA: 
Pievienojiet diplomu kopijas un pievienojiet kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas 
Laika 
periods 

Izglītības iestādes nosaukums Izglītība, iegūtais grāds / sertifikāts / apliecība 

   
   
   
   

 
DARBA PIEREDZE: 
Sākot ar pašreizējo amatu, uzskaitiet pretējā secībā katru darba vietu. Uzskaitiet visus amatu (kas 
attiecas uz pieprasīto kvalifikāciju un pieredzi)s, sākot no augstskolas beigšanas, norādot datumus, darba 
vietu nosaukumus, ieņemamos amatus. Noteikti norādiet pieredzi piedāvātājā lomā projektā.  
Laika 
periods 

Darba vieta Amats Veiktie pienākumi 

    
    
    

 
Norādiet darba pieredzi jomā, kas saistīta ar pakalpojuma izpildi. 
Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

Finansētājs, 
finansējuma 
apjoms 

Kontaktpersona, 
kontaktpersonas 
telefons 

     
 
VALODAS: 
Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, ļoti labi, labi, viduvēji vai vāji. 
 
Valoda Zināšanu līmenis 

Runāt prasme Rakstīt prasme Lasīt prasme 
    

 
APLIECINĀJUMS: 
Es, apakšā parakstījies (-usies):  
apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, piekrītu manu personas 
datu izmantošanai iepirkumā „Dalības tūrisma izstādē „BaltTour 2012” nodrošināšana projekta „Tour de 
Latgale & Pskov”, akronīms TOUR, ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2012/3/T/ERAF) 
pretendenta pieteikuma izvērtēšanai, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē gadījumā, ja 
pretendentam (nosaukums) iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.  
 
Vārds, uzvārds:  
Paraksts:  
Datums:  
 
Piedāvātais eksperts pievieno sertifikātu (apliecību u.c.) kopijas. Eksperts var pievienot arī atsauksmes 
par savu veiktā darba kvalitāti, ja tas atbilst iepirkuma priekšmetam un / vai piedāvātajai lomai  
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3.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”  
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/3/T/ERAF 

 
(Uz pretendenta veidlapas) 

Latgales plānošanas reģionam 
Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
Pretendents (nosaukums) piedāvā sniegt pakalpojumu atbilstoši publiskā iepirkuma ID.nr. 
LPR/2012/3/T/ERAF „Dalības tūrisma izstādē „BaltTour 2012” nodrošināšana projekta „Tour de Latgale 
& Pskov”, akronīms TOUR, ietvaros” tehniskajai specifikācijai, atbilstoši tās prasībām un nosacījumiem, 
ir iepazinies, izprot un apņemas ņemt vērā visu tajā sniegto informāciju, un savam piedāvājumam 
noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. 
 

Tehniskās specifikācijas prasības pretendentam līguma 
izpildei 

Pretendenta piedāvātais 
(aizpilda pretendents) 

1. Vienota stenda dizaina izstrāde un realizācija izstādē 
BaltTour 2012; 

Pretendentam ir jānodrošina vienota stenda dizaina izstrāde 
un realizācija izstādē BaltTour 2012 atbilstoši izvēlētajai 
Latgales kulinārā mantojuma tēmai. Vienota stenda dizaina 
izstrādei Pretendentam ir jānodrošina: 

1. Profesionālas fotogrāfijas par Latgales kulinārā 
mantojuma tēmu dažādu vizuālo materiālu izveidei 
izstādei BaltTour 2012 digitālā formātā (CMYK 
TIFF, 300 dpi, faila izmērs ne mazāks par 25MB) ar 
klāt pievienotām indeksu izdrukām uz papīra, 
ierakstītas un iesniegtas DVD diskā. Piegādājamo 
Pasūtītāja atlasīto attēlu skaits – ne mazāks par 36 
(trīsdesmit sešām) vienībām, izvēlei jāpiedāvā 
vismaz dubults apjoms.. 

2. Dizaina maketu komplekta izstrāde un druka - 8 
lielformāta elementi PVC tentiem ar kopējo 
apdrukājamo laukumu ne mazāku par 40 m2, 12 
fasādes maketi letēm, 12 informācijas vairogu 
maketi letēm. Maketi jāsagatavo M 1:1 @ 1200 dpi 
(lielformāta elementiem M 1:10 @ 1200 dpi), 
CMYK TIFF. Papildus izgatavošanai maketi ir 
jāiesniedz Pasūtītājam arī elektroniskā formā uz 
DVD diska ar pievienotām A4 paraugizdrukām. 

3. Fotogrāfijas to atlasei ir jāiesniedz Pasūtītājam ne 
vēlāk kā līdz 27.01.2012. 

4. Visi maketi un stenda kopējā vizualizācija ir 
jāiesniedz saskaņošanai Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 
03.02.2012.  

5. Pretendentam jārealizē kopstenda kopējais 
noformējums ar lielformāta dekorācijām un 
profesionālu visu stenda laukuma un tā elementu 
izgaismošanu izstādē Balttour 2012. 
 

2. Stenda konstrukcijas uzstādīšana un demontāža; 
Pretendentam jānodrošina visas stenda konstrukcijas, 
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universāli transformējamu un mobilu saliekamu izstāžu 
darbvietu, lielformāta dekoratīvu elementu un tehnisko 
palīglīdzekļu komplekta piegāde no Pasūtītāja norādītās 
adreses Rīgā uz Pasūtītāja norādīto stenda vietu izstādē 
Balttour 2012, kas norisināsies 10.-12.02.2012. 
Starptautiskajā izstāžu centrā Rīgā, Ķīpsalas ielā 8 ar to 
montāžu līdz 09.02.2012. plkst. 21:00, darbības 
nodrošināšanu izstādes laikā, demontāžu līdz 13.03.2012. 
plkst. 17.00 un piegādi pēc izstādes Pasūtītājam pēc tā 
norādītas adreses Rīgā. 
 
Pasūtītājs pats pasūta, apmaksā un nodrošina brīvi stāvošu 
stenda vietu vismaz 140 m2 platībā, nepieciešamo 3 fāzu 
380V elektropieslēgumu stenda vietā, kā arī nepieciešamās 
caurlaides uz izstādes Balttour 2012 ekspozīcijas 
iekārtošanas (montāžas), norises un ekspozīcijas 
demontāžas laiku. 
 
3. Stenda aprīkojuma nodrošināšana. 
Pretendentam jānodrošina sekojošs stenda aprīkojums: 

1. Saliekama oriģināldizaina lete, izmantotie materiāli 
– alumīnija caurulītes, izjaucami plastmasas 
stiprinājumi, dabīgā koka elementi, PVC vairogi, 
platformāta druka uz līmplēves. Letes ārējie gabarīti 
darba stāvoklī – 1400-1600mm x 600-700mm x 
2500-2800mm (h), letes darba virsmas augstums 
1000-1100mm. Funkcionāli lete sastāv no 4 
moduļiem – pilnībā izjaucama fasādes balsta no 
alumīnija trubiņām ar pie tām stiprināmu fasādes 
noformējumu, virsmas, sānu balsta, kurš kalpo par 
turētāju virs letes izvietojamam dalībnieka logo vai 
nosaukumam un pašas informatīvās plāksnes, kas 
atrodas pacelta virs stenda un ir labi redzama no 
attāluma arī tad, ja letes priekšā atrodas stenda 
apmeklētāji. Informatīvās plāksnes ziņai ir jābūt 
daļēji dublētai uz letes fasādes. Komplektu skaits – 
12 gab. 

2. A4 reklāmas materiālu turētāji. Kapacitāte – 5xA4. 
Materiāli un tehniski dizainiskais risinājums – 
sakļaujama “šķērveida” alumīnija vai cita viegla 
metāla konstrukcija ar caurspīdīga PVC pildiņiem. 
Transporta stāvoklī ievietojas alumīnija / PVC koferī 
ar ārējiem izmēriem, kas nav lielāki par 330 x 450 x 
140mm +/- 10mm. Komplektu skaits – 12 gab. 

3. Sakļaujami bāra tipa krēsli – 12 gab. Komplektā - 
auduma somas vai kastes. 

4. Divi izjaucami apaļas virsmas galdi (D 80cm) ar 
koka vai krāsotu virsmu. 

5. Elektrosadales modulis pārejai no 380V uz 220V ar 
max patērētāju jaudu līdz 30kW un 
diferenciāldrošinātājiem. 

6. Elektroinstalācijas komplekts ar 12 rozešu blokiem 
un vadu komplektu, lai nodrošinātu stenda lokālo 
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elektroapgādi un iespējamo lieljaudas gaismu 
izmantošanu stendā izstādes BaltTour 2012 laikā. 

 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  
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4.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”  
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/3/T/ERAF  

 
 
 

(Uz pretendenta veidlapas) 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
Pretendents (nosaukums) piedāvā sniegt pakalpojumu atbilstoši publiskā iepirkuma ID.nr. 
LPR/2012/3/T/ERAF „Dalības tūrisma izstādē „BaltTour 2012” nodrošināšana projekta „Tour de Latgale 
& Pskov”, akronīms TOUR, ietvaros” tehniskajai specifikācijai saskaņā ar sekojošo cenu: 
 
 

 
Nr.p.k 

 
Pakalpojuma nosaukums 

 
Cena EUR bez 

PVN 
 
1. 
 

 
Dalības tūrisma izstādē „BaltTour 2012” nodrošināšana projekta 
„Tour de Latgale & Pskov”, akronīms TOUR, ietvaros, t.sk.: 

- Vienota stenda dizaina izstrāde un realizācija izstādē 
BaltTour 2012 

- Stenda konstrukcijas uzstādīšana un demontāža 
- Stenda aprīkojuma nodrošināšana 

 
 
 

 
. 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

 
 
 

 
 
 
 
 



 13 

 
 

5.pielikums 
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/3/T/ERAF 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
1. Vienota stenda dizaina izstrāde un realizācija izstādē BaltTour 2012 

Pretendentam ir jānodrošina vienota stenda dizaina izstrāde un realizācija izstādē BaltTour 2012 
atbilstoši izvēlētajai Latgales kulinārā mantojuma tēmai. Vienota stenda dizaina izstrādei 
Pretendentam ir jānodrošina: 

1. Profesionālas fotogrāfijas par Latgales kulinārā mantojuma tēmu dažādu vizuālo 
materiālu izveidei izstādei BaltTour 2012 digitālā formātā (CMYK TIFF, 300 dpi, faila 
izmērs ne mazāks par 25MB) ar klāt pievienotām indeksu izdrukām uz papīra, ierakstītas 
un iesniegtas DVD diskā. Piegādājamo Pasūtītāja atlasīto attēlu skaits – ne mazāks par 36 
(trīsdesmit sešām) vienībām, izvēlei jāpiedāvā vismaz dubults apjoms.. 

2. Dizaina maketu komplekta izstrāde un druka - 8 lielformāta elementi PVC tentiem ar 
kopējo apdrukājamo laukumu ne mazāku par 40 m2, 12 fasādes maketi letēm, 12 
informācijas vairogu maketi letēm. Maketi jāsagatavo M 1:1 @ 1200 dpi (lielformāta 
elementiem M 1:10 @ 1200 dpi), CMYK TIFF. Papildus izgatavošanai maketi ir 
jāiesniedz Pasūtītājam arī elektroniskā formā uz DVD diska ar pievienotām A4 
paraugizdrukām. 

3. Fotogrāfijas to atlasei ir jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 27.01.2012. 
4. Visi maketi un stenda kopējā vizualizācija ir jāiesniedz saskaņošanai Pasūtītājam ne 

vēlāk kā līdz 03.01.2012.  
5. Pretendentam jārealizē kopstenda kopējais noformējums ar lielformāta dekorācijām un 

profesionālu visu stenda laukuma un tā elementu izgaismošanu izstādē Balttour 2012. 
 

2. Stenda konstrukcijas uzstādīšana un demontāža 
 

Pretendentam jānodrošina visas stenda konstrukcijas, universāli transformējamu un mobilu 
saliekamu izstāžu darbvietu, lielformāta dekoratīvu elementu un tehnisko palīglīdzekļu 
komplekta piegāde no Pasūtītāja norādītās adreses Rīgā uz Pasūtītāja norādīto stenda vietu 
izstādē Balttour 2012, kas norisināsies 10.-12.02.2012. Starptautiskajā izstāžu centrā Rīgā, 
Ķīpsalas ielā 8 ar to montāžu līdz 09.02.2012. plkst. 21:00, darbības nodrošināšanu izstādes 
laikā, demontāžu līdz 13.03.2012. plkst. 17.00 un piegādi pēc izstādes Pasūtītājam pēc tā 
norādītas adreses Rīgā. 
 
Pasūtītājs pats pasūta, apmaksā un nodrošina brīvi stāvošu stenda vietu vismaz 140 m2 platībā, 
nepieciešamo 3 fāzu 380V elektropieslēgumu stenda vietā, kā arī nepieciešamās caurlaides uz 
izstādes Balttour 2012 ekspozīcijas iekārtošanas (montāžas), norises un ekspozīcijas demontāžas 
laiku. 
 

3. Stenda aprīkojuma nodrošināšana. 
 
Pretendentam jānodrošina sekojošs stenda aprīkojums: 

1. Saliekama oriģināldizaina lete, izmantotie materiāli – alumīnija caurulītes, izjaucami 
plastmasas stiprinājumi, dabīgā koka elementi, PVC vairogi, platformāta druka uz 
līmplēves. Letes ārējie gabarīti darba stāvoklī – 1400-1600mm x 600-700mm x 2500-
2800mm (h), letes darba virsmas augstums 1000-1100mm. Funkcionāli lete sastāv no 4 
moduļiem – pilnībā izjaucama fasādes balsta no alumīnija trubiņām ar pie tām stiprināmu 
fasādes noformējumu, virsmas, sānu balsta, kurš kalpo par turētāju virs letes 
izvietojamam dalībnieka logo vai nosaukumam un pašas informatīvās plāksnes, kas 
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atrodas pacelta virs stenda un ir labi redzama no attāluma arī tad, ja letes priekšā atrodas 
stenda apmeklētāji. Informatīvās plāksnes ziņai ir jābūt daļēji dublētai uz letes fasādes. 
Komplektu skaits – 12 gab. 

2. A4 reklāmas materiālu turētāji. Kapacitāte – 5xA4. Materiāli un tehniski dizainiskais 
risinājums – sakļaujama “šķērveida” alumīnija vai cita viegla metāla konstrukcija ar 
caurspīdīga PVC pildiņiem. Transporta stāvoklī ievietojas alumīnija / PVC koferī ar 
ārējiem izmēriem, kas nav lielāki par 330 x 450 x 140mm +/- 10mm. Komplektu skaits – 
12 gab. 

3. Sakļaujami bāra tipa krēsli – 12 gab. Komplektā - auduma somas vai kastes. 
4. Divi izjaucami apaļas virsmas galdi (D 80cm) ar koka vai krāsotu virsmu. 
5. Elektrosadales modulis pārejai no 380V uz 220V ar max patērētāju jaudu līdz 30kW un 

diferenciāldrošinātājiem. 
6. Elektroinstalācijas komplekts ar 12 rozešu blokiem un vadu komplektu, lai nodrošinātu 

stenda lokālo elektroapgādi un iespējamo lieljaudas gaismu izmantošanu stendā izstādes 
BaltTour 2012 laikā. 

 
 
 
 
 

 


