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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU

2019.gada 28. maijā

Uzaicinām Jūsu tipogrāfiju iesniegt piedāvājumu konkursam „VAS „Latvijas Loto” skaitļu
loteriju kuponu ražošana un piegāde Ja Jums ir interese piedalīties minētajā konkursā,
lūdzam iesniegt piedāvājumu, ievērojot šīs vēstules pielikumos noteiktās prasības.
Rakstiski noformētu piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 14. jūnija plkst.17.00,
nosūtot to pa pastu (pasta sūtījums jāsaņem līdz norādītajam datumam un laikam) vai
iesniedzot personīgi VAS „Latvijas Loto” birojā: Meistaru ielā 19, Rīgā, LV 1050, un
elektroniski uz e-pastu: arturs.rozins@latloto.lv.

Šis uzaicinājums un tam pievienotie pielikumi, kopā uz 10 lappusēm, veido pilnu
iesniedzamajam pieteikumam izvirzīto prasību saturu un, sagatavojot pieteikumu, ir
apskatāmi to kopsakarībā.
Uzaicinājuma vēstulei ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tās neatņemamas
sastāvdaļas:
1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums
4. Pielikums
5. Pielikums

Pieteikuma vēstule
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Kupona maketa paraugs
Kupona tehniskās specifikācijas paraugs

Atbildīgais par iepirkumu
VAS „Latvijas Loto” produktu menedžeris

Artūrs Roziņš
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DARBA UZDEVUMS UN PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Darba uzdevuma priekšmets – VAS „Latvijas Loto” skaitļu loteriju kuponu ražošana un
piegāde.
Piedāvājuma izstrādes mērķis.
Piedāvājuma izstrādes rezultātā izvēlēties ilgtermiņa sadarbības partneri un noslēgt
līgumu par 6 (sešu) skaitļu loteriju kuponu ražošanu un piegādi pēc Latvijas Loto
pieprasījuma.
1. Vispārīgā informācija.
1.1. VAS „Latvijas Loto” nav Pasūtītājs LR 2016. gada 15. decembra likuma

„Publisko iepirkumu likums” 1.panta 19. punkta izpratnē, jo darbībai ir
komerciāls raksturs un līdz ar to tā atbilst tikai vienam no 19. punktā izvirzītajiem
kritērijiem (piemērošanai nepieciešama atbilstība abiem likuma 19. punktā
izvirzītajiem kritērijiem);

1.2. VAS „Latvijas Loto” veic preču iegādi saskaņā ar komercuzņēmumā apstiprināto

Iepirkumu politiku un procedūrām.

2. Līguma izpildes laiks, vieta un apjoms.
2.1. Kuponu piegādes vieta: Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1026;
2.2. Līgumsaistību izpildes uzsākšanas termiņi ne vēlāk kā 2019. gada 8. jūlijs. Līgumu

paredzēts slēgt uz 5 gadiem;

2.3. Līguma plānotais apjoms norādīts Tehniskās specifikācijas 13. punktā.
3. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.
3.1. piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 2019. gada 14. jūnijs, plkst.17.00;
3.2. piedāvājumi jāiesniedz drukātā formātā Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā,

piesakoties pie administratora 1.stāvā vai sūtot pa pastu, kā arī elektroniskā
formātā, nosūtot uz e-pastu arturs.rozins@latloto.lv. Sūtot pa pastu, piedāvājums
ir uzskatāms par saņemtu termiņā, ja tas ir piegādāts VAS „Latvijas Loto” birojā
līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa datumam un laikam.

4. Kontaktpersona.

Kontaktpersona: VAS „Latvijas Loto” produktu menedžeris Artūrs Roziņš,
tālrunis: 67214261; 26724221, e-pasts: arturs.rozins@latloto.lv.
5. Prasības pretendentiem.
5.1. Pretendenta komercdarbība ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5.2. Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process, nav apturēta vai

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz
līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
5.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi;
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6. Pretendentam jāiesniedz.
6.1. Pretendenta aizpildīta un parakstīta Pieteikuma vēstule (Pielikums Nr. 1);
6.2. Pretendenta sagatavots un parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskās

specifikācijas (Pielikums Nr. 2) prasībām;

6.3. Pretendenta Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr. 3);
6.4. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no interneta, kas uzrāda

pretendenta reģistrācijas datus;

6.5. Ja Pretendents ir ieguvis ES ekomarķējumu vai citu I tipa nacionālo

ekomarķējumu (FSC, PEFC vai citu līdzvērtīgu apliecinājumu), kas attiecas uz
papīra ražošanu, vai ISO 14001 sertifikātu ar norādi, ka uzņēmums iepērk papīru,
kas atbilst
iepriekšminētajiem sertifikātiem, Pretendents pievieno
Piedāvājumam apliecinājumu vai dokumentu kopiju, kas uzrāda, ka
pretendents ir ieguvis kādu no iepriekšminētajiem ekomarķējumiem vai
sertifikātiem.

7. Piedāvājumu varianti.
7.1. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par darba uzdevuma apjomu

500 000 gab.

8. Piedāvājuma izvēles un piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un skaitliskās vērtības.
8.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
8.2. Piedāvājumus izvērtēs VAS „Latvijas Loto” izveidota komisija 3 cilvēku sastāvā;
8.3. Piedāvājumu vērtēšana notiks, piemērojot izdevīguma punktu metodi, t.i.,

salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs lielāko punktu
vērtējumu. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus
Kritērija
Kritērija nosaukums
apzīmējums

Maksimālais
punktu skaits

K1

Spēja
nodrošināt
darba
priekšmeta
atbilstību
specifikācijai

uzdevuma 40
tehniskajai

K2

Cena

K3

Zaļā
iepirkumu
komponente,
ISO14001 sertifikāti

50
FSC, 10

9. Rezultātu paziņošana un līguma slēgšana.
9.1.

9.2.
9.3.

Pretendentu, kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
komisija atzīst par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības
Piedāvājuma izvērtēšanas rezultāti un līguma slēgšanas kārtība tiks paziņoti līdz
2019. gada 21. jūnijam elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, komisija var pieņemt lēmumu
slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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Pielikums Nr. 1
PIETEIKUMA VĒSTULE
„Latvijas Loto skaitļu loteriju kuponu ražošanai”

(datums)
Informācija par pretendentu
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Pasta adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasta adrese
Interneta mājas lapas adrese

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums
Bankas kods
Konta numurs

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats
Tālrunis
E-pasta adrese
Ar šo mēs apliecinām savu interesi piedalīties augstāk norādītajā konkursā. Apstiprinām, ka esam
iepazinušies ar pieteikumu iesniegšanas uzaicinājuma saturu un piekrītam visiem tajā minētajiem
nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds
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Pielikums Nr. 2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
„Latvijas Loto skaitļu loteriju kuponu ražošanai”
Šī tehniskā specifikācija apraksta VAS „Latvijas Loto” izvirzītās prasības skaitļu
loteriju kuponu ražošanai. Kupona maketa paraugs pievienots Pielikumā Nr. 4., tehniskās
zīmējuma paraugs pievienots Pielikumā Nr. 5.
Nr.

Nosacījumi
Kuponi

Apraksts

2.

Dizains

Cenā iekļauts kuponu maketētāja darbs kuponu maketu izstrādei vai
iepriekš izstrādātu maketu adaptācijai atbilstoši maketu izstrādes
nosacījumiem un tehniskajam zīmējumam. Izmaiņas maketos
iespējamas katrā pasūtījumā, kuras veic ražotājs pēc pasūtītāja
norādījumiem.

3.

Formāts

173x113 mm

4.

Druka

4+1 (CMYK+PANTONE)

5.

Raupjums ml/min

150

6.

Stiprība lbf/in

MD 37 CD 15

7.

Cietība gf/cm2

MD 3.1 CD 1.3

8.

Papīrs

90 g/m² Multi ofsets

9.

Numerācija

Katram kuponam unikāls numurs no 0 000 001 – 9 999 999

10.

Numerators

OCRB3

11.

Iepakojums

Plēves pakās pa 500 vai 200 gab. katrā.

12.

Pasūtījuma izpildes
termiņi

Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma
saņemšanas.

13.

Apjoms

3 000 000 – 7 000 000 gab. gadā. Minimālais pasūtījums 100 000 gab.

1.

Atbilstoši Pielikumam Nr. 4 un Pielikumam Nr. 5.

________________________________________________
amats

Paraksts

amatpersonas vārds,
uzvārds

z.v.
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Pielikums Nr. 3
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„VAS Latvijas Loto skaitļu loteriju kuponu ražošanai”

Izpildāmie darbi

Cena bez PVN,
Eiro

PVN, Eiro

Cena ar PVN,
Eiro

Latvijas Loto skaitļu
loteriju kuponu ražošana,
500 000 gab. un piegāde
Rīgā, Tēraudlietuves ielā
22.
Ar šo apliecinu piedāvātās cenas pamatotību un spēkā esamību:

amats

Paraksts

amatpersonas vārds,
uzvārds

z.v.
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KUPONA MAKETA PARAUGS
„Latvijas Loto skaitļu loteriju kuponu ražošanai”
Pielikums Nr. 4
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KUPONA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PARAUGS
„Latvijas Loto skaitļu loteriju kuponu ražošanai”
Pielikums Nr. 5

„Latvijas Loto” produktu menedžeris Artūrs Roziņš
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