
Pretendentu jautājumi un RP SIA “Rīgas satiksmes” 

sagatavotās atbildes par tirgus izpēti 

“Sienas kalendāru izgatavošana un piegāde” 
 

1. jautājums:  Vai kalendāra pamatni (aizmugurējo vāku) ir paredzēts apdrukāt?  

Atbilde:  Uz doto brīdi pasūtītājs vēlas apdrukāt tikai priekšējo kalendāra vāku.  

 

2. jautājums: Vai uz kalendāra lapām ir paredzēta pilnkrāsu druka no vienas puses?  

Atbilde: Pilnkrāsas druku var realizēt gan uz vienas lapas puses, gan uz abām lapas pusēm. 

Piedāvājot abpusējo pilnkrāsas druku, lūdzu ņemt vērā arī piedāvātā aizmugurējā vāka 

kvalitāti, kopējo kalendāra dizainu, lai tas būtu vizuāli skaists. Būtiski, lai katrs mēnesis būtu 

katrs savā lapā ar citu attēlu. 

 

3. jautājums: Vai kalendāra lietošanas novietojums ir paredzēts horizontāls vai vertikāls?  

Atbilde: Kalendāra lietošanas novietojums paredzēts “vertikāls ar horizontālu attēlu un spirāli 

lapu pāršķiršanai, kā arī nodrošināt kalendāra piestiprināšanas iespējas kalendāra augšdaļā 

piekāršanai pie sienas. 

 

4. jautājums: Lūdzu paskaidrojiet, kas ir domāts ar dizaina izstrādes variantiem un vai 

būs pieejama stila vai korporatīvās identitātes grāmata? Cik saprotu, šie varianti nav 

jāizstrādā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi?  

Atbilde: 

1) Kalendāra dizaina izstrādē nav jāizmanto stila vai korporatīvās identitātes grāmata. Ar 

dizaina izstrādes variantiem domāti vairāki dizaina risinājumi (dažādas augstas kvalitātes 

materiālu izmantošana kalendāram kopumā, formāti, drukas veidi, krāsu salikumi, tehniskie 

lapu pāršķiršanas iespējas un veidi, izmantojot metāla spirāli, dāvanu iepakojuma 

nodrošināšanas iespējas un veidi, dizaina risinājumi, utt.). 

2) Uz pieteikuma (t.sk.piedāvājuma) iesniegšanas brīdi komersantam nav jāveido makets. 

Komersants kā tehnisko piedāvājumu iesniedz tikai kalendāra kopējo aprakstu - savu vizuālo 

vīziju (skices, foto, utt.) un paraugus (ja tas tiks pieprasīts) - iepriekš citiem klientiem veidotus 

kalendārus no tādiem pašiem materiāliem, kādus piedāvā RP SIA “Rīgas satiksmei”, lai radītu 

vizuālo priekšstatu par Jūsu tehniskajām un mākslinieciskajām iespējām.  

5. jautājums: Vai maketēšanas un foto apstrādes pakalpojumi ir jāiekļauj kopējā cenā vai 

jānorāda atsevišķi? 

Atbilde: Finanšu piedāvājuma forma norādīta pieteikuma 5.6. punktā. Maketēšanas izmaksu 

norādīšanai var papildus  pievienot atsevišķu aili jebkurā no finanšu piedāvājuma variantiem: 

1. variants: Sienas kalendāru izgatavošana un piegāde saskaņā ar tehniskās 

specifikācijas prasībām (tikai izgatavošana, piegāde dāvanu iepakojumā; 

2. variants: Sienas kalendāru izgatavošana un piegāde saskaņā ar tehniskās 

specifikācijas prasībām: izgatavošana, piegāde dāvanu iepakojumā, dizaina izstrāde, 

maketēšana); 

3. variants: “cits variants” – atspoguļojot finanšu piedāvājuma sadaļas, veidotas pēc 

saviem ieskatiem. 


