
Pretendenta papildu jautājumi ir sadaļā Jautājumi II. 

Banku augstskolas atbildes uz pretendenta papildu jautājumiem sniegtas zilā krāsā sadaļā Jautājumi II. 

 

Nr. Reprezentācijas 

priekšmetu 

nosaukums 

Reprezentācijas priekšmetu 

apraksts 

Vienas 

preču 

partijas 

minimālais 

apjoms 

Prognozējamais 

preču skaits* 

Jautājumi Jautājumi II 

1 2 3 4 5     

1. Krūze Krāsa: tumši zila vai balta 

Druka: BA logo un teksts „ 

School of Business and 

Finance” un „www.ba.lv ” 7cm, 

2 rindās; 

Tilpums: 250ml. 

50 200 Cik krāsu apdruka? 

Apdruka vienā krāsā. 

Kādas apdrukas prasības par 

drukas noturību? Vai krūzes 

tiks mazgātas trauku 

mazgājamā mašīnā? 

Apdrukai ir jābūt ar augstu 

noturību un ar iespēju mazgāt 

trauku mazgājamajā mašīnā. 

Kādas krāsas apdruka tumši 

zilai krūzei un kāda baltai? 

Tumši zilai krūzei apdruka– 

baltā vai sudraba krāsā. Baltai 

krūzei apdruka – tumši zilā 

krāsā. 

Vai iespējams saņemt vēlamās 

krūzes attēlu? 

Krūzes dizains jāpiedāvā 

pretendentam. 

 

 Cik krasu krūzes būs 

jāpiegādā , 200 zilas vai 200 

baltas? Tie ir divi dažādi 

dizaini, divu dažādu dekolu 

izgatavošana. 

No piedāvājuma atkarībā no 

krūzes dizaina (forma, krāsa, 

apdruka, u.tml.) tiks izvēlētas 

zilas vai baltas krūzes 

  

Vai iespējams saņemt vēlamās 

krūzes attēlu? 

Krūzes dizainu (forma, krāsa, 

u.tml.) un krūzes apdrukas 

dizains jāpiedāvā 

pretendentam, ņemot vērā, ka 

tehniskajā specifikācijā ir 

norādīts apdrukas teksts. 

 

Krūzes attēls un krūzes 

apdrukas dizains ir divas 

dažādas lietas. 

 

2. Sieviešu polo krekli Izmēri: S,M,L,XL. 

Krāsa: sarkana vai balta 

50 200   

Kāds auduma blīvums? 

  

  



Uzdruka: Krekla priekšpusē, 

kreisajā pusē, melnā vai baltā 

krāsā, divās rindās: Banku 

augstskola logo un uzraksts: 

„School of Business and 

Finance” un „www.ba.lv”. 

Krekla aizmugurē, vidū uzraksts 

melnā vai baltā krāsā, divās 

rindās 20cm garumā: „Nemāci 

man naudu skaitīt”. Katrs 

iesaiņots atsevišķā maisiņā. 

Auduma blīvumam ir jābūt 

vismaz 210g/m2. 

Kāds sadalījums pa izmēriem? 

Aptuvenais sadalījums pa 

izmēriem - S-50 gab., M-50 

gab., L-50 gab., XL-50 gab., 

bet līguma izpildes laikā tas 

var mainīties. 

3.  Vīriešu polo krekli Izmēri: S,M,L.  

Krāsa: tumši zila 

Uzdruka: Krekla priekšpusē, 

kreisajā pusē, melnā vai baltā 

krāsā, divās rindās: BA logo un 

uzraksts: "School of Business 

and Finance” un „www.ba.lv". 

T-krekla aizmugurē, vidū 

uzraksts melnā vai baltā krāsā, 

divās rindās 20cm garumā: 

"Nemāci man naudu skaitīt". 

Katrs iesaiņots atsevišķā 

maisiņā. 

50 200   

Kāds auduma blīvums? 

Auduma blīvumam ir jābūt 

vismaz 210g/m2. 

 

Kāds sadalījums pa izmēriem? 

Aptuvenais sadalījums pa 

izmēriem - S-50 gab., M-100 

gab., L-50 gab., bet līguma 

izpildes laikā tas var mainīties. 

  

  

4. Kaklasaite 

 

Izmērs: 156cm garums  

Materiāls: poliesters 

Krāsa: tumši zila 

Uzdruka: kaklasaites 

aizmugurē: BA logo sudraba 

krāsā 5cm. 

 

 

25 100   

Ko nozīmē „kaklasaites 

aizmugurē” , uzdruka ir 

redzamajā vai neredzamajā 

pusē? 

Uzdruka kaklasaites 

neredzamajā pusē. 

  

  

 

5. 

 

Šalle 
 

Krāsa: oranža, zelta vai tumši 

 

25 

 

100 

  

Kādas ir pieļaujamās izmēru 

  

  



zila, vienkrāsaina 

Materiāls: viskozes audums vai 

šifons. 

Izmērs: 45x 180cm 

Uzdruka: malā BA logo 

sudraba krāsā 5cm. 

atkāpes? 

Izmēru atkāpes pieļaujamas – 

platumā +/- 10cm, garumā +/- 

20 cm. 

6.  Atslēgu piekariņš Materiāls: metāls 

Izmērs: 4,50x0,30x2,40 cm 

Iepakots atsevišķā kastītē 

Gravējums: „Banku 

augstskola”. 

500 1500 Kādas formas atslēgu 

piekariņš? 

Piekariņa dizains jāpiedāvā 

pretendentam. 

Vai iespējams saņemt vēlamā 

piekariņa attēlu? 

Piekariņa dizains jāpiedāvā 

pretendentam. 

Kādas ir pieļaujamās izmēru 

atkāpes? 

Izmēru atkāpes pieļaujamas – 

platumā +/- 1 cm, garumā +/- 

1 cm, biezumā +/- 0,1 cm. 

  

Vai iespējams saņemt vēlamā 

piekariņa attēlu? 

Gan atslēgu piekariņa dizains 

(forma, krāsa, u.tml.), gan tā 

gravējuma dizains jāpiedāvā 

pretendentam. 

 

Piekariņa  attēls un tā 

apdrukas vai gravējuma  

dizains ir divas dažādas lietas. 

. 

7. Pildspalva dāvanu 

kastītē 

Pildspalva "UNGARO" Monza 

vai ekvivalentu, ar zelta un/vai 

sudraba krāsas detaļām. 

Izmērs:14cm 
Gravējums: tumši pelēkā krāsā 

"Banku augstskola” un 

„www.ba.lv” . 

25 50 Kādas krāsas pildspalvas 

korpuss? 

Pildspalva UNGARO 

„Monza” ir zelta un sudraba 

krāsās. 

 Kādas krāsas pildspalvas Jūs 

vēlēsities? 

Pildspalva UNGARO 

„Monza” ir zelta krāsā ar 

sudraba krāsas detaļām. 

Pildspalvas tinte var būt gan 

zilā, gan melnā krāsā.  

Zelta krāsas pildspalvai nav 

iespējams tumši pelēks 

gravējums. 

Tādā gadījumā, piedāvājiet 

savu variantu, kādu variet 

nodrošināt. 

 

Gravējums vienā vai divās 



vietās? 

Gravējums vienā vietā.  

 

 

8. Pildspalva Lodīšu pildspalva 

Druka: baltā krāsā teksts 

„Banku augstskola” un 

„www.ba.lv” 

Materiāls: plastmasas korpuss 

tumši zilā krāsā ar klipsi 

pildspalvas ieslēgšanai un 

izslēgšanai. Rakstības līnijas 

platums 0,33 - 0,7mm, ar 

maināmu serdeni ar melnu tinti. 

500 2000 Vai iespējams saņemt vēlamās 

pildspalvas attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

Vai iespējams saņemt vēlamās 

pildspalvas attēlu? 

Pildspalvas dizains (forma, 

krāsa, u.tml.) un tās apdrukas 

dizaina piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

Pildspalvas attēls un tās 

apdrukas vai gravējuma  

dizains ir divas dažādas lietas. 

 

9. Vizītkaršu etvija Materiāls: āda, pulēts niķelis 

vai hromēts nerūsējošais 

tērauds, magnēta aizdare. 

Izmēri: 102 mm x 72 mm x 9 

mm. 

Gravējums: BA logo un 

uzraksts: "School of Business 

and Finance”. 

25 100 Vai iespējams saņemt vēlamās 

etvijas attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

Kādas ir pieļaujamās izmēru 

atkāpes? 

Izmēru atkāpes pieļaujamas – 

platumā +/- 8 mm, garumā +/- 

8 mm, biezumā +/- 2 mm. 

Vai iespējams saņemt vēlamās 

etvijas attēlu? 

Vizītkaršu etvijas dizains 

(forma, krāsa, u.tml.) un tās 

gravējuma dizaina 

piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

 

Etvijas  attēls un tās apdrukas 

vai gravējuma  dizains ir divas 

dažādas lietas. 

 

10. Konfekšu kārba Šokolādes komplekts kartona 

kastītē ar 6 vai 8 šokolādes 

kvadrātiņiem, šokolādes trifelēm 

vai šokolādes plāksnītēm.  

BA logo un uzraksts: "School of 

Business and Finance” uz 

kārbas.  

10 50     

11. Pildspalva dāvanu Lodīšu pildspalva ar zelta krāsas 30 60 Vai iespējams saņemt vēlamās Vai iespējams saņemt vēlamās 



kastītē detaļām, zilu tinti Gravējums: 

tumši pelēkā krāsā "Banku 

augstskola” un „www.ba.lv” . 

pildspalvas attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

Kāda materiāla kastīte? 

Kastītes materiālu 

piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

Gravējums uz kastītes vai 

pildspalvas? 

Gravējums uz pildspalvas. 

Kādas krāsas pildspalvas 

korpuss? 

Pildspalvas korpuss zelta, 

sudraba vai metāliskā krāsā. 

Kāda materiāla pildspalva? 

Pildspalva no metāla vai 

plastmasas. 

pildspalvas attēlu? 

Pildspalvas dizains (forma, 

krāsa, u.tml.) un tās gravējuma 

dizains jāpiedāvā 

pretendentam. 

 

Pildspalva dāvanu kastītē  tās 

apdrukas vai gravējuma  

dizains ir divas dažādas lietas. 

  

Kāda materiāla kastīte? 

Precizējiet pildspalvu kastītes 

materiālu. No kāda materiāla 

jābūt kastītei – papīra, 

alumīnija, metāla, plastikāta, 

koka, ādas u.t.t. 

 Kastītes materiālu 

piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

 

Kāda materiāla pildspalva? 

Lūdzu precizējiet pildspalvas 

materiālu – plastmasas vai 

metāla. Liela cenu starpība 

materiālu ziņā.  Ja pildspalva 

ir plastmasas, tad gravējums 

nav iespējams. 

 Pildspalva no metāla vai 

plastmasas, vai daļēji metāla, 

daļēji plastmasas. 

12. Somas pakaramais Portatīvs somas pakaramais 

Materiāls: nerūsējošais tērauds, 

BA logo un uzraksts: "School of 

Business and Finance” 

10 50 Kādi somas pakaramā izmēri? 

Izmēri diametrā ~4,5cm, 

platumā ~1cm. 

Vai iespējams saņemt vēlamā 

  

Vai iespējams saņemt vēlamā 

pakaramā attēlu? 

Somas pakaramā (forma, 



gravējums. pakaramā attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

krāsa, u.tml.) un tā gravējuma 

dizaina piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

Pakaramā attēls un tā apdrukas 

vai gravējuma  dizains ir divas 

dažādas lietas. 

. 

13.  Lietussargs Diametrs sākot no 103cm, 

garums sākot no 87cm, 

materiāls: poliesters, metāls, 

plastmasa, uzdruka BA logo un 

uzraksts: "School of Business 

and Finance” un www.ba.lv 

200x150mm, krāsa tumši zila 

vai balta. 

 

50 100 Vai apdruka ir vienā 

lietussarga sektorā? 

Lietussarga apdruka vienā 

lietussarga sektorā. 

Kāda materiāla lietussarga 

kāts un rokturis? 

Kāts no metāla, rokturis – 

metāla vai plastmasas, vai ar 

gumijas apdari. 

Vai iespējams saņemt vēlamā 

lietussarga attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

  

Vai iespējams saņemt vēlamā 

lietussarga attēlu? 

Lietussargs (forma, krāsa, 

u.tml.)un tā uzdrukas dizaina 

piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

 

 

Lietussarga attēls un tā 

apdrukas  dizains ir divas 

dažādas lietas. 

. 

14.  Dokumentu/datorsoma Soma FERGIE vai ekvivalentu. 

Materiāls - poliesters. Paredzēta 

dokumentiem  (izmērs A4, ) un 

portatīvajam datoram ar  īso 

rokturi. Krāsa -  tumši zila un 

sarkana  ar baltas krāsas 

apdruku BA logo (9 cm) un 

tekstu „School of Business and 

Finance ” un „www.ba.lv”. 

 

100 300 Vai iespējams saņemt vēlamās 

somas attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

Vai iespējams saņemt vēlamās 

somas attēlu? 

 

Datorsomas dizains (forma, 

krāsa, u.tml.) un tās apdrukas 

dizaina piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

 

Datorsomas  attēls un tās 

apdrukas  dizains ir divas 

dažādas lietas. 

. 



15. Galda pulkstenis Metāla galda pulkstenis 

„LANGREO”, „ORTONA”, 

„CLAREFIELD”vai ekvivalents 

ar iekļautām baterijām un 

gravējumu/druku „BANKU 

AUGSTSKOLA” "School of 

Business and Finance” . 

10 20 Vai iespējams saņemt vēlamo 

pulksteņu attēlus? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

Vai iespējams saņemt vēlamo 

pulksteņu attēlus? 

Pulksteņa dizains (forma, 

krāsa, u.tml.) un tā 

gravējuma/drukas dizains 

jāpiedāvā pretendentam. 

Pulksteņu attēli un to apdruka 

vai gravējumu  dizaini ir divas 

dažādas lietas. 

 

16.  Līmlapiņu blociņš Līmlapņu bloks, vienkrāsains 

vai daudzkrāsains, ne mazāks kā 

75x75mm, vismaz 500 lapiņām, 

ar krāsainu druku uz bloka 

sāniem vai lapiņu malā BA logo 

un uzraksts: "School of Business 

and Finance” un „www.ba.lv”.  

50 100 Vai iespējams saņemt vēlamā 

blociņa attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

Cik krāsu druka? 

Apdruka vienā krāsā. 

Uz cik sāniem nepieciešama 

apdruka? 

Apdruka nepieciešama uz 

viena sāna. 

17. Parastais zīmulis Parastais zīmulis bez 

dzēšgumijas, grafīta cietība HB 

vai mīkstāks, zīmulis  baltā 

krāsā ar tumši zilu druku 

„BANKU AUGSTSKOLA” un 

„www.ba.lv.” 

1000 3000   

18. Termokrūze Materiāls: nerūsējošais tērauds 

un plastmasa, tilpums vismaz 

400ml, krāsa sudraba, balta vai 

tumši zila. Uzdruka „BANKU 

AUGSTSKOLA” "School of 

Business and Finance” un 

„www.ba.lv”.  

50 100 Vai iespējams saņemt vēlamo 

termokrūžu attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

Vai ir domāta druka vai 

gravējums (noturība)? 

Apdrukai ir jābūt ar augstu 

noturību un ar iespēju mazgāt 

trauku mazgājamajā mašīnā. 

Vai iespējams saņemt vēlamo 

termokrūžu attēlu? 

Termokrūzes dizains (forma, 

krāsa, u.tml.) un tās uzdrukas 

dizaina piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

 

Termokrūzes   attēls un tās 

apdrukas vai gravējuma  

dizains ir divas dažādas lietas. 

 



19. Salokāms iepirkumu 

maisiņš 

Materiāls: kokvilna vai neilons 

105g, izmērs 420x380mm, 

kopējais garums ar rokturi 

640mm, uzdruka balta vai 

sudraba krāsas BA logo un 

uzraksts: "School of Business 

and Finance” un „www.ba.lv” 

280x220mm, krāsa tumši zila un 

sarkana. 

100 200 Precizējiet materiālu, kādas 

krāsas maisiņi? 

Materiāls ir pieļaujams gan 

kokvilnas, gan sintētisks. 

Krāsas tumši zila un sarkana. 

Cik krāsu apdruka? 

Apdruka vienā krāsā. 

  

20. Konferenču mape A4 formāta no ādas aizstāvēja.  

Komplektā ar kalkulatoru un 

piezīmju bloku A4 formāta 

(40lapas), turētāju pildspalvai, 

iekšēju kabatiņu papīra lapiņām 

vai vizītkartēm, magnētisku 

slēgšanu  

Izmērs: 315 x 275 mm, balta 

vai sudraba krāsas uzdruka BA 

logo un uzraksts: "School of 

Business and Finance” un 

„www.ba.lv”. 

25 50 Vai iespējams saņemt vēlamās 

mapes attēlu? 

Dizaina piedāvājums 

jāpiedāvā pretendentam. 

 

Kādas ir pieļaujamas izmēru 

atkāpes? 

Izmēru atkāpes pieļaujamas – 

platumā +/- 25 mm, garumā 

+/- 30 mm, bet garumā 

nemazāk kā 310 mm. 

Vai iespējams saņemt vēlamās 

mapes attēlu? 

Mapes dizains (forma, krāsa, 

u.tml.) un tās uzdrukas dizaina 

piedāvājums jāpiedāvā 

pretendentam. 

Mapes  attēls un to apdrukas  

dizains ir divas dažādas lietas. 

Kādas ir pieļaujamas izmēru 

atkāpes? 

 Izmēru atkāpes pieļaujamas – 

platumā +/- 25 mm, garumā 

+/- 30 mm, bet garumā 

nemazāk kā 310 mm. 

21. Vāze Materiāls: stikla vai balta 

porcelāna vāze vismaz 20 cm 

augstumā ar gravējumu 

„BANKU AUGSTSKOLA” 

"School of Business and 

Finance” .  

10 20   

 

  

 

       

 

Lūdzu sniedziet skaidrojumu par iepirkumu, kas ir saistīts ar Jums vēlamo priekšmetu piegādēm. 
Piegādātājs var uzņemties saistības par priekšmetu inicializāciju un tas var būt nemainīgs lielums līdz līguma izpildes beigām. 
Piegādātājs nevar uzņemties atbildību par priekšmetu cenu, jo visi priekšmeti ir jāieved no sadarbības partneriem Eiropā. 



2012. gadā reklāmas priekšmetu cenas mainījās vidēji no 8 – 60%. Diemžēl cenas tiek mainītas ik 6 mēnešus un tādejādi nevaram garantēt, ka priekšmetu cenas 
varēsim saglabāt 2013. gada janvāra līmenī visu līguma darbības laiku. Pieredze rāda, ka cenas nepārtraukti aug un divu gadu laiks Jūsu iepirkuma izpildei ir par 
garu. 
Kā tiks slēgts līgums un kas būs ar ievērojamām cenu svārstībām priekšmetiem. Bez tam ir jāņem vērā transporta izmaksu palielināšanos, kas saistītas ar 
degvielas sadārdzinājumu. Arī elektroenerģijas un kurināmā izmaksas nepārtraukti palielinās. 
ATBILDE: 

Preču cenu izmaiņas, transporta izmaksu sadārdzinājums, u.tml. riski pilnībā jāuzņemas pretendentam un līguma darbības laikā reprezentācijas preču cenas netiks 

palielinātas vai samazinātas.  

Izņēmums iespējams tikai, ja tiek palielināta vai samazināta PVN likme. 
 
 
Jūsu iepirkuma dokumentācija nesatur iepirkuma līguma projektu. Vai iespējams iepazīties ar to? 
ATBILDE: 

Līguma projekts nav, bet tajā obligāti tiks iekļauti tehniskās specifikācijas 11.punktā norādītie nosacījumi. 


