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Par iepirkuma procedūras  

“Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par  

poligrāfijas pakalpojumiem” (ID Nr. RS/2021/56)  

2.daļas nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Komisija) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu 

par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

 

Jautājums: 

3. punkts Vai iekšpusē ir domāts kartons materiāla stiprināšanai? Cik biezs?  

Atbilde: Vāki izgatavoti no kartona, apvilkti ar PVC plēvi. Ir pieejams paraugs apskatei – zemāk 

ir norādītas kontaktpersonas paraugu apskatei. 

 

Jautājums: 

4. punkts A4 atvērtā vai salocītā veidā?  

Atbilde: Izmērs A4 ir salocītā veidā, atvērtā veidā ir A3. 

 

Jautājums: 

6. punkts Kāds papīrs un kādā biezumā? Vai druka ir no vienas vai abām pusēm?  

Atbilde: A4, 50 lapas. no abām pusēm. Plastmasas spirāles iesējums. Lappuses numurētas. Papīrs 

80 g/m2, matēts, krītots, baltā krāsā. 

 

Jautājums: 

8. punkts Vai tirāža attiecas uz cipariem vai to sagatavēm?  

Atbilde: Norādītā tirāža attiecās uz gataviem cipariem. 

 

Jautājums: 

9. punkts vai blociņš būs horizontāls vai vertikāls?  

Atbilde: Blociņš ir horizontāls. 

 

Jautājums: 

14. punkts Domātas 50 lapas vai lpp?  

Atbilde:  A4, 50 lapas, pirmā lapa aiz vāka tukša, abas lapas kopā vienā atvērumā. Plastmasas 

spirāles iesējums. Lappuses numurētas. Papīrs 80 g/m2. 

 

Jautājums: 

15. punkts Kāds papīrs?  

Atbilde: Papīrs 80 g/m2, matēts, krītots, baltā krāsā. 

 

Jautājums: 



 

16. punkts Kas ir attēlā redzamais aplis augšējā labajā pusē? Vai tas ir jāiekļauj drukā 

ražotājam, vai arī to liek pasūtītājs?  

Atbilde: Attēlā attēlotais aplis ir hologramma, kuru nodrošina ražotājs, dizainu saskaņojot ar 

pasūtītāju. 

 

Jautājums: 

17. punkts 50 lapas vai lpp? Kāds papīrs/biezums?  

Atbilde: A4. 50 lapas. Plastmasas spirāles iesējums. Lappuses numurētas. no abām pusēm. Papīrs 

80 g/m2, matēts, krītots, baltā krāsā. 

 

Jautājums: 

20. un 21.punkts 50 lapas vai lpp, kāds papīrs?  

Atbilde: A4. 50 lapas no abām pusēm, Plastmasas spirāles iesējums. Lappuses numurētas. Papīrs 

80 g/m2. Matēts, krītots, baltā krāsā. 

 

Jautājums: 

22. punkts Vai tās ir domātas individuālas ciparu uzlīmes? 60 x 90 mm ir viena cipara 

izmērs?  

Atbilde: Norādītais izmērs atbilst vienam ciparam. Ciparu varianti no 0-9. 

 

Jautājums: 

26. un 27.punkts Cik dažāds saturs? Aptuveni cik variāciju?  

Atbilde: Aptuveni trīs pamata variācijas, bet pastāv neparedzamie paziņojumi pieturvietās.  

Jautājums: 

29.punkts Kāds papīrs/biezums?  

Atbilde: Aptuveni 150g/m2 krītots papīrs. Ir apskatei pieejams paraugs. 

Jautājums: 

32. līdz 34. punkts Kāds papīrs/biezums?  

Atbilde: Papīrs Galerie art gloss vai ekvivalents 250g/m2. Ir apskatei pieejams paraugs. 

Jautājums: 

41.punkts, kas tieši ir domāts ar sveķiem? Telpisks poliuretāna pārklājums? 

Atbilde:. Uzlīmei ir biezs slānis, fiziski tā izskatās kā izgriezta no spoguļa vai stikla. Izmanto zemās 

grīdas tramvajiem  Ir pieejams paraugs apskatei – zemāk ir norādītas kontaktpersonas paraugu 

apskatei . 

 

Jautājums: 

48. līdz 53. punkts Vai uzlīme ir domāta uz luminiscējošās plēves?  

Atbilde: Jā, uz luminiscējošās plēves. 

 

Jautājums: 

107.punkts vai ar laušanas joslu ir domāta perforācija / izurbti caurumiņi integritātes 

pavājināšanai?  

Atbilde: Perforācija arī var būt kā variants. Ir apskatei pieejams paraugs. 

 

Jautājums: 

114. punkts vai ar nodilumizturīgu ir domāts laminēta?  

Atbilde: Ar tādu pārklājumu, lai tad, kad uzlīmei savus e-talonus spiež klāt tūkstošiem cilvēku 

dienā, tā nenodiltu. 

 

 

 



 

Jautājums: 

153. un 154. punkts vai apdruka ir no abām pusēm? 50 lapas vai 50 lpp?  

Atbilde: A4. 50 lapas, no abām pusēm, plastmasas spirāles iesējums. Lappuses numurētas. Papīrs 

80 g/m2, matēts, krītots, baltā krāsā. 

 

Jautājums: 

159. punkts kādā krāsā ir maisiņi un no cik bieza materiāla?  

Atbilde: Izturīgs, balts dāvanu maisiņa papīrs. Piemēru skat. attēlā. 

 

 
 

Jautājums: 

160. punkts Pamatne + 80 lapas baltas bez apdrukas? Līmēti? vertikāli vai horizontāli? Cik 

bieza pamatne?  

Atbilde: Skat. attēlu. Baltu līniju lapu komplekts (80 lapas, A5), noplēšamas, salīmētas pa augšējo 

malu, izturīga kartona pamatne. 

 
 

Jautājums: 

162. punkts kāds ir komplekta kopējais izmērs?   

Atbilde: Jāizvieto uz A4 izmēra lapas, katra burta veids uz savas atsevišķas lapas. 



 

Jautājums: 

Kontaktpersonas, ar kurām sazināties, lai iepazītos ar paraugiem: 

Solvita Riekstiņa, Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciāliste, 

tālrunis +371 20224994, adrese: Rīga, Vestienas iela 35, kluba ēka, 3.st. 

Madara Vīlistere, Zīmola vadības speciāliste, tālrunis 67104899, 26750996, adrese: Rīga, 

Vestienas iela 35, administratīvā ēka, 1.stāvs 102.kab. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                             Karīna Meiberga 

 

 

 

 


