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Mālpils novada dome uzaicina pakalpojuma sniedzējus piedalīties cenu aptaujā par 
Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” iespiešanu un 

piegādi. 

 
INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 

 

Pasūtītājs Mālpils novada dome 

Reģistrācijas numurs  90000048398 

Adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 

Kontaktpersona Iveta Krieviņa 

Tālrunis 29205684 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

Pakalpojuma nosaukums: Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Mālpils 
Vēstis” iespiešana un piegāde, ievērojot tehniskās specifikācijas prasības. 
 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis”  
iespiešana un piegāde”   

 
1. Pakalpojumam jāatbilst šādām prasībām: 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Specifikācija Izpildes termiņi 

Informatīvā izdevuma 
iespiešana un piegāde 

 Formāts salocītā veidā: A4 ; 

 krāsa: 2+1 (2 lappuses 
krāsainas, 18 lappuses 
melnbaltas) – vāka druka – 
2+1; iekšlapu druka – 1+1; 

 plānotais viena izdevuma 
apjoms: 20 A4 lappuses; 

 papīrs vākam un iekšlapām –
80g/m2 Serixo vai ekvivalents; 

 apstrāde – locīšana, 
pakošana;  

 plānotais tirāžas apjoms vienā 
reizē: 1300 eksemplāri; 

 plānotā izdošanas intensitāte: 
1 reize mēnesī; 

 izdošanas laiks –ne vēlāk kā 
mēneša pēdējā darba diena; 

Izdevuma 
iespiešana veicama 
3 darba dienu laikā 
pēc maketa 
saņemšanas no 
Pasūtītāja. 
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 plānotais izdevumu skaits: 12 
izdevumi (15600 eksemplāri) 
līguma darbības laikā – (viens 
izdevums mēnesī). 

 Pretendentam jānodrošina 
informatīvā izdevuma 
kvalitatīva druka ar augstu 
izšķirtspēju atbilstoši 
iesūtītajam maketam 

 Pretendents nodrošina 
informatīvā izdevuma piegādi 
ne vēlāk kā mēneša pēdējā 
darba dienā līdz plkst 12:00   
 

 
2. Pasūtītājs atkarībā no publicējamās informācijas apjoma ir tiesīgs palielināt vai 

samazināt viena izdevuma apjomu. 
3. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt izdevuma vienas tirāžas apjomu atbilstoši 

nepieciešamībai. 
4.  Jautājumos, kas nav noregulēti šajā tehniskajā specifikācijā, Pakalpojuma sniedzējs 

sadarbojas ar Pasūtītāju. 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā, LV-2152 vai elektroniski pa e-pastu: kanceleja@malpils.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 9. septembris līdz plkst 10.00 

Līguma izpildes termiņš – viens gads 

Piedāvājumā norādīt cenu euro bez PVN, atsevišķi PVN un cenu ar PVN. Piedāvājuma 
cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar informatīvā izdevuma izdošanu un piegādi 
– materiāla, tipogrāfijas, iespiešanas, transporta u.c. izmaksas. 

Piegādes vieta: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads. 

Pielikumā: finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp. 
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Pielikums Nr.1 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

„Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” izdošana un 
piegāde”  

 
Pretendents:___________________________________________________ 
/nosaukums/ 
 
Reģistrācijas Nr. ________________________________________  
Juridiskā adrese: ________________________________________  
Kontaktpersona:         
Tālrunis:                                 
E-pasta adrese:         

 
Iepazinušies ar cenu aptaujas „Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma 
“Mālpils Vēstis” iespiešana un piegāde” noteikumiem, mēs piedāvājam sniegt 
paredzēto pakalpojumu, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.  

Apliecinām, ka mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas 
nodrošina pasūtījuma izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, tai skaitā 
informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” locīšanu, pakošanu un piegādi 

 

Vārds, uzvārds, amats  
 

Paraksts 
 
Datums  

 

 

Iepirkuma 
priekšmets 

 

Piedāvātā 
cena par 
izdevuma 

vienu 
melnbalto A4 
lpp EUR bez 

PVN 

Piedāvātā 
cena par 
izdevuma 

vienu 
krāsaino A4 
lpp EUR bez 

PVN 

Cena par vienu 
izdevuma 

eksemplāru 
EUR bez PVN 
(20(18+2) A4 

lpp) 

Cena par 
viena 

izdevuma 
apjomu 

(1300eks.) 
EUR bez PVN 

Kopējā cena 
par visu 
apjomu 

(15600eks.) 
EUR bez 

PVN 

Informatīvā 
izdevuma 
 „Mālpils Vēstis” 
iespiešana  

     

Informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” piegāde   

Kopējā cena par iespiešanu un piegādi   

PVN  (EUR)   

Kopējā cena 
EUR ar PVN 

  


