
  

 
Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklātā konkursa „Bukletu, brošūru, tūrisma 

karšu un ziņu lapu izgatavošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. 
LPR/2012/21/T/BD2/TV/ENPI/ERAF, nolikumā 

(Komisijas 2012.gada 16.novembra sēde Nr.3) 
 
 
Izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklātā konkursa „Bukletu, brošūru, tūrisma karšu un 
ziņu lapu izgatavošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2012/21/T/BD2/TV/ENPI/ERAF, 
nolikumā (turpmāk – Konkursa nolikums) šādus grozījumus: 
 
1. Aizvietot Konkursa nolikuma 3.1., 3.3., 3.7., 5.9.punktos vārdu un ciparu „3.decembris” 
attiecīgajos locījumos ar vārdu un ciparu „6.decembris” attiecīgajos locījumos. 
 
2. Papildināt Konkursa nolikuma 6.1.1.apakšpunktu pēc vārda „kuru” ar vārdu „katra”. 
 
3. Izteikt Konkursa nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā piedāvājuma forma” II iepirkumu 
priekšmeta daļas tabulas rindas „Citi nosacījumi” 1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„ 

• Izpildītājam pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājam jāuzrāda vienošanās ar kartes 
piegādātāju vai citu kartes piegādātāja izsniegtu dokumentu, kas apliecina maketā 
izmantotās kartes legālu izcelsmi, ja vien izpildītājs pats nav karšu izdevējs.” 

 
4. Papildināt Konkursa nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā piedāvājuma forma” II iepirkumu 
priekšmeta daļas tabulas rindu „Apstrāde” pēc vārda „locīšana” ar vārdiem un cipariem: 
 
„(salocītas kartes platums 120 mm, augstums 215 mm)” 
 
5. Izteikt Konkursa nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā piedāvājuma forma” III iepirkumu 
priekšmeta daļas tabulas visas rindas „Papīrs vākiem” šādā redakcijā: 
 
„Pusmatēts krītpapīrs 300 g/m2, matēts lamināts un UV laka no vienas puses” 
 
6. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma „Tehniskā specifikācija” II iepirkumu priekšmeta 
daļas tabulas rindas „Citi nosacījumi” 1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„ 

• Izpildītājam pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājam jāuzrāda vienošanās ar kartes 
piegādātāju vai citu kartes piegādātāja izsniegtu dokumentu, kas apliecina maketā 
izmantotās kartes legālu izcelsmi, ja vien izpildītājs pats nav karšu izdevējs.” 

 
7. Papildināt Konkursa nolikuma 4.pielikuma „Tehniskā specifikācija” II iepirkumu 
priekšmeta daļas tabulas rindu „Apstrāde” pēc vārda „locīšana” ar vārdiem un cipariem: 
 
„(salocītas kartes platums 120 mm, augstums 215 mm)” 
 
8. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma „Tehniskā specifikācija” III iepirkumu priekšmeta 
daļas tabulas visas rindas „Papīrs vākiem” šādā redakcijā: 
 
„Pusmatēts krītpapīrs 300 g/m2, matēts lamināts un UV laka no vienas puses”. 
 


