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CENU APTAUJAS 

 

„REKLĀMAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA LU PMI VAJADZĪBĀM” 

instrukcija 

 

Aptaujas mērķis ir zinātniskā institūta līdzekļu racionāla izmantošana, izvēloties 

piedāvājumu ar viszemāko cenu Eiropas Reģionālās un attīstības fonda projekta atklāta 

atlases konkursa „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās 

(EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” ietvaros īstenotajā projektā „Atbalsts 

starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikas-mehānikas 

pētniecības jomā.” 

 

Institūta rekvizīti: 

Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru 

mehānikas institūts” 

Adrese: Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006 

Reģ. Nr: 90002127207 

Kontaktpersona: Gints Rieksts 

Tālruņa Nr. +371 22300131 

Faksa Nr. +371 67820467 

e-pasta adrese gints.rieksts@inbox.com 

Darba laiks 09:00 -17:00 

 

1.Līguma priekšmets: Reklāmas pakalpojumu nodrošināšana LU PMI vajadzībām saskaņā 

ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). Līguma priekšmets sadalīts divās daļās: 

1.1. 1.(pirmā) daļa "Reklāmas pakalpojumi elektroniskajā portālā DRAUGIEM.LV"; 

1.2. 2.(otrā) daļa "Skrejlapu izstrāde un izplatīšana" 

 

2. Pretendenti, lai ņemtu līdzdalību cenu aptaujā, iesniedz Pasūtītājam piedāvājumus par 

katru cenu aptaujas priekšmeta daļu. Pretendenti brīvā formā sagatavotus piedāvājumus 

nosūta Pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pastu līdz 2013.gada 20.septembrim, plkst. 15:00. 

Pretendenti piedāvājumā norāda:  

2.1. Cenu aptaujas nosaukumu: "REKLĀMAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA LU 

PMI VAJADZĪBĀM saskaņā ar tehnisko specifikāciju "; 

2.2. Cenu aptaujas daļu un tās nosaukumu. 

2.3. Pretendenta rekvizītus, t.sk., nosaukums, kontaktpersona, e-pasts, telefona Nr.;  

2.4. Pretendenta pakalpojuma sniegšanas summu (ar divām zīmēm aiz komata) par katru 

cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) veicamo darba apjomu. Pretendenta 

pakalpojuma sniegšanas summā tiek ietverti visi nodokļi un nodevas, kas izriet no 

pakalpojuma sniegšanas saskaņā ar tehniskajā specifikācijā uzskaitīto darba apjomu. 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāji piedāvājumā uzrāda divas summas- vienu summu 

bez PVN un otru ar PVN. 
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3. Pasūtītājs no visiem saņemtajiem piedāvājumiem katrā piedāvājumā izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

4. Lēmumu par aptaujas rezultātiem Pasūtītājs pieņems 2013.gada 20.septembrī. Aptaujas 

rezultātu Pasūtītājs ievietos savā elektroniskajā tīmekļa vietnē www.pmi.lv. Plānotais 

līguma noslēgšanas laiks: 2013.gada 23.septembris. 

5. Samaksa par Tehniskajai specifikācijai atbilstošu pakalpojumu sniegšanu paredzēta 

piecu darba dienu laikā pēc to izpildes. 

http://www.pmi.lv/
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Pielikums Nr.1 

Tehniskā specifikācija 
 

REKLĀMAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA LU PMI VAJADZĪBĀM 

1.(pirmā) cenas aptaujas daļa "Reklāmas pakalpojumi elektroniskajā portālā DRAUGIEM.LV": 

 

Pretendentam jānodrošina Latvijas Universitātes aģentūras "Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" 

reklāmas pakalpojumi (reklāmas banera izstrāde un izvietošana) interneta portālā DRAUGIEM.LV 

(http://www.draugiem.lv/) laika periodā no 2013.gada 24.septembra līdz 2013.gada 26.septembrim, katru dienu no 

plkst.14:00 līdz 17:00 un no plkst.20:00 līdz 23:00. 

 

REKLĀMAS TEKSTS: 

 

"Gribi būt zinātnieks? 

Nāc un apmeklē LU Polimēru mehānikas institūta organizēto atvērto durvju dienu š.g. 27.septembrī 

plkst.13:00." 

 

 

2 .(otrā) cenas aptaujas daļa " Skrejlapu izstrāde un izplatīšana " 

 

Pretendentam jānodrošina skrejlapu izstrāde un druka atbilstoši zemāk norādītajiem izmēriem un tekstam. 

 

Skrejlapu druka: 10000 (eksemplāri), vienpusēja apdruka, izmērs -A6 "105x148mm" 

 

Skrejlapu izstrāde un izplatīšana studentiem un vecāko klašu skolēniem Rīgas teritorijā ne vēlāk kā līdz 2013.gada 

26.septembrim, plkst.16:00. 

 

SKREJLAPU TEKSTS: 

 

"Latvijas Universitātes aģentūra " Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" 2013.gada 27.septembrī - Rīgā, 

Aizkraukles ielā 23, plkst.13:00-15:00 rīkos atvērto durvju dienu. Aicināti tiek topošie un esošie studenti, kā arī citi 

interesenti, kuri vēlas iepazīties ar institūta darbību un pētnieciskā darba procesu. Pieteikt savu dalību iespējams, sūtot 

pieteikumu uz e-pastu: LUinstituts@gmail.com, norādot savu vārdu, uzvārdu, mācību iestādi, klasi vai kursu. Iesūtīt 

savus pieteikumus iespējams līdz š.g. 26. septembra pulksten 17.00."  

 

 


