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1. Vai Jums būtu pieejami kādi vizuāli materiāli, lai varētu saprast 

kādas tieši preces esat iepriekš noskatījuši? Vai varētu lūdzu arī 

atsūtīt grafiskos failus noformējumiem, lai būtu iespējams 

aprēķināt personalizācijas izmaksas un sagatavot maketus? 

Reprezentācijas preču dizains ir jāpiedāvā pretendentam, bet reprezentācijas 

preču izmēriem, izgatavošanas materiāliem, u.tml. ir jāatbilst publiskā 

iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajam. 

Banku augstskolas izmantojamais fonts ir Trajan. Banku augstskolas logo 

elektroniskā versija tiks ievietota Banku augstskolas inteneta mājas lapā pie šī 

publiskā iepirkuma paziņojuma un tehniskās dokumentācijas. 

2. Vai pareizi esam sapratuši, ka uzrakstu fontus un izmēru uz 

reprezentācijas priekšmetiem mēs izvēlamies paši ņemot vērā 

estētisko kopskatu? 

Uzrakstu fonts ir Trajan. Atsevišķām precēm uzrakstu izmēri ir norādīti, bet 

citām precēm uzrakstu vai gravējumu izmēri pēc Jūsu izvēles ņemot vērā 

estētisko kopskatu, bet līguma izpildes laikā pirms apdrukas vai gravēšanas 

tie būs jāsaskaņo ar Banku augstskolu. 

Banku augstskolas logo elektroniskā versija tiks ievietota Banku augstskolas 

inteneta mājas lapā pie šī publiskā iepirkuma paziņojuma un tehniskās 

dokumentācijas. 

3. Atseviškiem reprezentācijas priekšmetiem tiek piedāvāti vainu 

dažādas krāsas vai arī pat dažādi materiāli... Vai Jūs kā pasūtītājs 

vēlaties, lai Mēs kā izgatavotāji iesniegtajā CD ar MS 

Powerpoint prezentācijā iekļautu  apdrukas pilnkrāsu 

vizualizāciju tikai vienai no izvēlētajām krāsām/materiāliem  

(pēc mūsu izvēles) vai arī visus pieprasītos ar Jūsu turpmākās 

izvēlas iespējām pie iespējamā līguma parakstīšanas fakta? 

Vizualizācija ir nepieciešama visām izvēlētām krāsām/materiāliem. 

4. Vai būtu iespējams precizēt Reprezentācijas priekšmetu Nr.12 - 

tērauda portatīvs somas pakaramais, proti, grūti iedomāties kādu 

tieši preci Jūs vēlaties redzēt?! Varbūt variet atsūtīt kādu bildi  

kopējam priekšstatam. 

Interneta vietnē www.google.lv ievadot somu turētājs Jūs varat atrast dažādu 

somu turētāju piedāvājumu.. 

5. Lūdzu atsūtiet logo vektoru formā (CorelDraw (.cdr) vai Adobe 

illustrator (.ai)) un norādiet drukas fontu. 

 

Banku augstskolas izmantojamais fonts ir Trajan. Banku augstskolas logo 

elektroniskā versija tiks ievietota Banku augstskolas inteneta mājas lapā pie šī 

publiskā iepirkuma paziņojuma un tehniskās dokumentācijas. 

6. Vai Publiskā iepirkuma Nr.BA 2012/5 “Reprezentācijas Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj apliecinājums ar kuru pretendents pats 

http://www.google.lv/


priekšmetu apdruka un piegāde” tehniskajā specifikāciā punktā 

13.4.2 minētais apliecinājums (par nodokļu parādiem) ir 

pietiekams, ja to ir apliecinājis pats uzņēmums ar parakstu un 

zīmogu vai arī nepieciešams apliecinājums izziņas veidā no 

Valsts ieņēmumu dienesta 

apliecina, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv tehniskās specifikācijas 13.4.1. 

un 13.4.2.punktos norādītie no nosacījumi. Pretendentam apliecinājumam ir 

jābūt noformētam uz pretendenta veidlapas (ja tāda ir), ar uzņēmuma vadītāja 

parakstu un zīmogu. 

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 18.punktu izziņa par nodokļu parādiem 

būs jāiesniedz tikai pretendentam, kuram pēc piedāvājumu izvērtēšanas būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

7. 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. 

 

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. 

 


