1. pielikums
Līgumam Nr. CVK/12-2018, 03.05.2018.
Atklāta konkursa “Atsevišķu poligrāfijas materiālu izgatavošana un piegāde
13. Saeimas vēlēšanām” ID. Nr. CVK2018/02
Tehniskā specifikācija
2. daļa – VĒLĒŠANU ZĪMES
Visos vēlēšanu apgabalos vēlēšanas zīmju tirāža ir noteikta vienam kandidātu
sarakstam .
Pirms izgatavošanas jāsaskaņo papīra paraugs un zīmes paraugnovilkums
2.1.

Vēlēšanu zīme – Rīgas vēlēšanu apgabalam

Tirāža

500 000 gab. (pieci simti tūkstoši komplekti)

Tirāžas īpašie
noteikumi

Tirāža noteikta vienam sarakstam.
Sarakstu skaits būs zināms – 2018. gada 10. augustā

Izmērs

145mm x 200mm

Papīrs

Balināts, nekrītots ofsetpapīrs, 90 g/m2 (ISO 536),
Necaurspīdīgums ne mazāks kā 91% (ISO 2471), baltums CIE
141–145 (ISO 11475),
Gludums 150-170 ml/min (ISO 8791-2)

Īpašas prasības

VISĀM VĒLĒŠANU ZĪMĒM (VISIEM SARAKSTIEM)
JĀBŪT NODRUKĀTĀM UZ VIENĀDA PAPĪRA
Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām taisnstūra formā, kuram visi
lenķi ir 900 un visas malas taisnas. Izmērs 145mm x 200mm (+;2 mm)

Malas

Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām ar gludām un taisnām malām
tā, lai zīmes būtu viegli atdalāmas viena no otras.
Nav pieļaujama vēlēšanu zīmju salipšana vai saķeršanās, kā
iemesls ir nekvalitatīvs izcirtums vai griezums (piemēram, zīmju
izciršanas rezultātā tām ir nolocītas ārējās malas, salipušas vai
saķērušās kopā vairākas zīmes), kas apgrūtina vēlēšanu zīmju
lietošanu, skaitīšanu un automatizētu apstrādi.

Drukas tehnika

Ofsets

1

Krāsu skaits

Vienpusēja vienkrāsu druka, (1+0)

Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 17.augusts

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Saņemšanas datums
no tipogrāfijas

100 000 gab. – 2018.gada 20.augustā

Prasības iepakošanai

Vēlēšanu zīmēm jābūt mehāniski sašķirotām pa komplektiem.

400 000 gab. – 2018.gada 26.septembrī

Vienā komplektā, CVK noteiktajā (izlozes) kārtībā, saliktas partiju
vēlēšanu zīmes.
Vēlēšanu zīmes jāiepako gofrētā kartona kastēs ar marķējumu
saskaņā ar CVK sagatavoto specifikāciju. Pieļaujams, pēc
saskaņošanas ar CVK, iepakojums plēvē. Zīmju komplektiem
savā starpā jābūt atdalītiem ar krāsainu papīru starplikām. Vēlēšanu
zīmēm kastēs jābūt iepakotām vienā rindā, vertikāli. (skici skat.
pielikumā 1a).
Vēlēšanu zīmēm, kas jāizgatavo līdz 20.augustam jābūt iepakotām
(ieplēvotām) pa 20; 50; 100 gabalu komplektiem.

Saņemšanas veids no
tipogrāfijas

2018.gada 20.augusta daļa - piegāde Rīgā, Smilšu ielā 4,
plkst.9.00
2018.gada 26.septembra daļa - piegāde pasūtītāja norādītajā
vietā (Rīgā) plkst.9.00

2.2.

Vēlēšanu zīme – Vidzemes vēlēšanu apgabalam

Tirāža

360 000 gab. (trīs simti sešdesmit tūkstoši komplekti)

Tirāžas īpašie
noteikumi

Tirāža noteikta vienam sarakstam.
Sarakstu skaits būs zināms – 2018. gada 10. augustā

Izmērs

145mm x 200mm

Papīrs

Balināts, nekrītots ofsetpapīrs, 90 g/m2 (ISO 536),
Necaurspīdīgums ne mazāks kā 91% (ISO 2471), baltums CIE
141–145 (ISO 11475),
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Gludums 150-170 ml/min (ISO 8791-2)
Īpašas prasības

VISĀM VĒLĒŠANU ZĪMĒM (VISIEM SARAKSTIEM)
JĀBŪT NODRUKĀTĀM UZ VIENĀDA PAPĪRA
Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām taisnstūra formā, kuram visi
lenķi ir 900 un visas malas taisnas. Izmērs 145mm x 200mm (+;2 mm)

Malas

Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām ar gludām un taisnām malām
tā, lai zīmes būtu viegli atdalāmas viena no otras.
Nav pieļaujama vēlēšanu zīmju salipšana vai saķeršanās, kā
iemesls ir nekvalitatīvs izcirtums vai griezums (piemēram, zīmju
izciršanas rezultātā tām ir nolocītas ārējās malas, salipušas vai
saķērušās kopā vairākas zīmes), kas apgrūtina vēlēšanu zīmju
lietošanu, skaitīšanu un automatizētu apstrādi.

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja vienkrāsu druka, (1+0)

Nodošanas datums
tipogrāfijai

2018. gada 20.augusts

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Saņemšanas datums
no tipogrāfijas

2018.gada 26.septembris

Prasības iepakošanai

Vēlēšanu zīmēm jābūt mehāniski sašķirotām pa komplektiem.
Vienā komplektā, CVK noteiktajā (izlozes) kārtībā saliktas partiju
vēlēšanu zīmes.
Vēlēšanu zīmes jāiepako gofrētā kartona kastēs ar marķējumu
saskaņā ar CVK sagatavoto specifikāciju. Pieļaujams, pēc
saskaņošanas ar CVK, iepakojums plēvē. Zīmju komplektiem savā
starpā jābūt atdalītiem ar krāsainu papīru starplikām. Vēlēšanu
zīmēm kastēs jābūt iepakotām vienā rindā, vertikāli. (skici skat.
pielikumā 1a).

Saņemšanas veids no
tipogrāfijas

2.3.

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00

Vēlēšanu zīme – Latgales vēlēšanu apgabalam
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Tirāža

190 000 gab. (viens simts deviņdesmit tūkstoši komplekti)

Tirāžas īpašie
noteikumi

Tirāža noteikta vienam sarakstam.
Sarakstu skaits būs zināms – 2014. gada 8.augustā

Izmērs

100mm x 145mm

Papīrs

Balināts, nekrītots ofsetpapīrs, 90 g/m2 (ISO 536),
Necaurspīdīgums ne mazāks kā 91% (ISO 2471), baltums CIE
141–145 (ISO 11475),
Gludums 150-170 ml/min (ISO 8791-2)

Īpašas prasības

VISĀM VĒLĒŠANU ZĪMĒM (VISIEM SARAKSTIEM)
JĀBŪT NODRUKĀTĀM UZ VIENĀDA PAPĪRA
Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām taisnstūra formā, kuram visi
lenķi ir 900 un visas malas taisnas. Izmērs 100mm x 145mm (+;2 mm)

Malas

Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām ar gludām un taisnām malām
tā, lai zīmes būtu viegli atdalāmas viena no otras.
Nav pieļaujama vēlēšanu zīmju salipšana vai saķeršanās, kā
iemesls ir nekvalitatīvs izcirtums vai griezums (piemēram, zīmju
izciršanas rezultātā tām ir nolocītas ārējās malas, salipušas vai
saķērušās kopā vairākas zīmes), kas apgrūtina vēlēšanu zīmju
lietošanu, skaitīšanu un automatizētu apstrādi.

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja vienkrāsu druka, (1+0)

Nodošanas datums
tipogrāfijai

2018.gada 20.augusts

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Saņemšanas datums
no tipogrāfijas

2018.gada 26.septembris

Prasības iepakošanai

Vēlēšanu zīmēm jābūt mehāniski sašķirotām pa komplektiem.
Vienā komplektā, CVK noteiktajā (izlozes) kārtībā saliktas partiju
vēlēšanu zīmes.
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Vēlēšanu zīmes jāiepako gofrētā kartona kastēs ar marķējumu
saskaņā ar CVK sagatavoto specifikāciju. Pieļaujams, pēc
saskaņošanas ar CVK, iepakojums plēvē. Zīmju komplektiem savā
starpā jābūt atdalītiem ar krāsainu papīru starplikām. Vēlēšanu
zīmēm kastēs jābūt iepakotām vienā rindā, vertikāli. (skici skat.
pielikumā 1a).
Saņemšanas veids no
tipogrāfijas

2.4.

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00

Vēlēšanu zīme – Kurzemes vēlēšanu apgabalam

Tirāža

180 000 gab. (viens simts astoņdesmit tūkstoši komplekti)

Tirāžas īpašie
noteikumi

Tirāža noteikta vienam sarakstam.
Sarakstu skaits būs zināms – 2018. gada 10.augustā

Izmērs

100mm x 145mm

Papīrs

Balināts, nekrītots ofsetpapīrs, 90 g/m2 (ISO 536),
Necaurspīdīgums ne mazāks kā 91% (ISO 2471), baltums CIE
141–145 (ISO 11475),
Gludums 150-170 ml/min (ISO 8791-2)

Īpašas prasības

VISĀM VĒLĒŠANU ZĪMĒM (VISIEM SARAKSTIEM)
JĀBŪT NODRUKĀTĀM UZ VIENĀDA PAPĪRA
Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām taisnstūra formā, kuram visi
lenķi ir 900 un visas malas taisnas. Izmērs 100 x 145mm (+;- 2
mm)

Malas

Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām ar gludām un taisnām malām
tā, lai zīmes būtu viegli atdalāmas viena no otras.
Nav pieļaujama vēlēšanu zīmju salipšana vai saķeršanās, kā
iemesls ir nekvalitatīvs izcirtums vai griezums (piemēram, zīmju
izciršanas rezultātā tām ir nolocītas ārējās malas, salipušas vai
saķērušās kopā vairākas zīmes), kas apgrūtina vēlēšanu zīmju
lietošanu, skaitīšanu un automatizētu apstrādi.

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja vienkrāsu druka, (1+0)
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Nodošanas datums
tipogrāfijai

2018.gada 20.augusts

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Saņemšanas datums
no tipogrāfijas

2018.gada 26.septembris

Prasības iepakošanai

Vēlēšanu zīmēm jābūt mehāniski sašķirotām pa komplektiem.
Vienā komplektā, CVK noteiktajā (izlozes) kārtībā saliktas partiju
vēlēšanu zīmes.
Vēlēšanu zīmes jāiepako gofrētā kartona kastēs ar marķējumu
saskaņā ar CVK sagatavoto specifikāciju. Pieļaujams, pēc
saskaņošanas ar CVK, iepakojums plēvē. Zīmju komplektiem savā
starpā jābūt atdalītiem ar krāsainu papīru starplikām. Vēlēšanu
zīmēm kastēs jābūt iepakotām vienā rindā, vertikāli. (skici skat.
pielikumā 1a).

Saņemšanas veids no
tipogrāfijas

2.5.

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00

Vēlēšanu zīme – Zemgales vēlēšanu apgabalam

Tirāža

200 000 gab. (divi simti tūkstoši komplekti)

Tirāžas īpašie
noteikumi

Tirāža noteikta vienam sarakstam.
Sarakstu skaits būs zināms – 2018. gada 10. augustā

Izmērs

100mm x 145mm

Papīrs

Balināts, nekrītots ofsetpapīrs, 90 g/m2 (ISO 536),
Necaurspīdīgums ne mazāks kā 91% (ISO 2471), baltums CIE
141–145 (ISO 11475),
Gludums 150-170 ml/min (ISO 8791-2)

Īpašas prasības

VISĀM VĒLĒŠANU ZĪMĒM (VISIEM SARAKSTIEM)
JĀBŪT NODRUKĀTĀM UZ VIENĀDA PAPĪRA
Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām taisnstūra formā, kuram visi
lenķi ir 900 un visas malas taisnas. Izmērs 100mm x 145mm (+;2 mm)
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Malas

Vēlēšanu zīmēm jābūt izgatavotām ar gludām un taisnām malām
tā, lai zīmes būtu viegli atdalāmas viena no otras.
Nav pieļaujama vēlēšanu zīmju salipšana vai saķeršanās, kā
iemesls ir nekvalitatīvs izcirtums vai griezums (piemēram, zīmju
izciršanas rezultātā tām ir nolocītas ārējās malas, salipušas vai
saķērušās kopā vairākas zīmes), kas apgrūtina vēlēšanu zīmju
lietošanu, skaitīšanu un automatizētu apstrādi.

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja vienkrāsu druka, (1+0)

Nodošanas datums
tipogrāfijai

2018.gada 20.augusts

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Saņemšanas datums
no tipogrāfijas

2018. gada 26. septembris

Prasības iepakošanai

Vēlēšanu zīmēm jābūt mehāniski sašķirotām pa komplektiem.
Vienā komplektā, CVK noteiktajā (izlozes) kārtībā saliktas partiju
vēlēšanu zīmes.
Vēlēšanu zīmes jāiepako gofrētā kartona kastēs ar marķējumu
saskaņā ar CVK sagatavoto specifikāciju. Pieļaujams, pēc
saskaņošanas ar CVK, iepakojums plēvē. Zīmju komplektiem savā
starpā jābūt atdalītiem ar krāsainu papīru starplikām. Vēlēšanu
zīmēm kastēs jābūt iepakotām vienā rindā, vertikāli. (skici skat.
pielikumā 1a).

Saņemšanas veids no
tipogrāfijas

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00
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Pielikums Nr.1a
Vēlēšanu zīmju iepakojuma kastes skice
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3. daļa – BROŠŪRAS
3.1.

Brošūra – Normatīvie dokumenti

Tirāža

4300 gab. (četri tūkstoši pieci simti gabali)

Izmērs

190mm x 270mm

Iesējums

Skavota muguriņa (ar divām skavām)

Lapaspušu skaits

64

VĀKS
Vāka papīrs

Vismaz divas reizes krītots papīrs ar pusglancētu iespiedvirsmu,
350 g/m2

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja pilnkrāsu druka, CMYK (4+1)

Īpašas prasības

Papildus pārklājums ar ūdens dispersijas laku

IEKŠLAPAS
Iekšlapu papīrs

Balināts, nekrītots ofsetpapīrs, 90 g/m2

Drukas tehnika

Ofsets.

Krāsu skaits

Divpusēja vienkrāsu druka, (1+1)

Izpildes laiks

300 gabali - 2018. gada 10. augusts
4 000 gabali - 2018. gada 25. septembrī

Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 20.jūnijs

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Prasības iepakošanai

Polietilēna vakuumiepakojumā (pa 4 gab.) ar marķējumu un
dalījumu saskaņā ar CVK specifikāciju

Saņemšana veids no
tipogrāfijas

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00

3.2.

Brošūra – Viegli par Saeimu

Tirāža

4 500 gab. (četri tūkstoši pieci simti gabali)

Izmērs

A5 148.5mm x 210mm
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Iesējums

Skavota muguriņa (ar divām skavām)

Lapaspušu skaits

20

VĀKS
Vāka papīrs

Vismaz divas reizes krītots papīrs ar pusglancētu iespiedvirsmu,
350 g/m2

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja pilnkrāsu druka, CMYK (4+1)

Īpašas prasības

Papildus pārklājums ar ūdens dispersijas laku

IEKŠLAPAS
Iekšlapu papīrs

Balināts, nekrītots ofsetpapīrs, 90 g/m2

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Divpusēja vienkrāsu druka, (1+1)

Izpildes laiks

2018. gada 15. augusts

Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 20.jūnijs

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Prasības iepakošanai

Polietilēna vakuumiepakojumā ar marķējumu un dalījumu saskaņā
ar CVK specifikāciju

Saņemšanas veids no Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00
tipogrāfijas
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4. daļa – VEIDLAPAS, CAURLAIDES, APLIECĪBAS, UZLĪMES.
4.1.

Veidlapa – Balsotāju saraksts

Tirāža

40 000 gab. (četrdesmit tūkstoši gabali)

Izmērs

A4

Papīrs

Balināts, nekrītots ofsetpapīrs, 80 g/m2

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Divpusēja vienkrāsu druka, (1+1)

Izpildes laiks

2 000 gab. – 2018.gada 10.augustā
38 000 gab. – 2018.gada 25.septembrī

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 20.jūnijs

Prasības iepakošanai

Polietilēna vakuumiepakojumā ar marķējumu un dalījumu saskaņā
ar CVK specifikāciju

Saņemšanas veids no Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00
tipogrāfijas
4.2.

Automašīnas caurlaide

Tirāža

2000 gab. (divi tūkstoši gabali)

Izmērs

A5 – 210mm (platums) x 148.5mm (augstums)

Papīrs

Trīsreizes no vienas puses krītots, matēts kartons, 260 g/m2

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja pilnkrāsu druka, CMYK (4+1)

Īpašas prasības

Visas caurlaides numurētas ar unikāliem numuriem no SV 0001
līdz SV 2000.

Izpildes laiks

2018. gada 20. septembris

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formātā
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Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 20.jūnijs

Prasības iepakošanai

Polietilēna vakuumiepakojumā vai aploksnēs ar marķējumu un
dalījumu saskaņā ar CVK specifikāciju.

Saņemšanas veids no
tipogrāfijas

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00

4.3. Apliecības vēlēšanu komisijas darbiniekiem
Tirāža

12 000 gab. (divpadsmit tūkstoši)

Izmērs

85 mm x 55 mm

Papīrs

Balināts, nekrītots ofseta papīrs, 300 g/m2
(Piemēram Multi Offset 300)

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja pilnkrāsu druka, CMYK (4+1)

Izpildes laiks

2018. gada 20.septembris

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 20.jūnijs

Prasības iepakošanai

Bandrolēs ar marķējumu, skaits iepakojumos saskaņā ar
CVK sagatavotu specifikāciju

Saņemšanas veids no
tipogrāfijas

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00

4.4. Apliecības novērotājiem
Tirāža

10 000 gab. (desmit tūkstoši gabali)

Izmērs

85 mm x 55 mm

Papīrs

Balināts, nekrītots ofseta papīrs, 300 g/m2
(Piemēram Multi Offset 300)

Drukas tehnika

Ofsets
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Krāsu skaits

Vienpusēja pilnkrāsu druka, CMYK (4+1)

Izpildes laiks

2018. gada 25. septembris

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails, sagatavots Adobe Acrobat PDF formatā

Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 20.jūnijs

Prasības iepakošanai

Bandrolēs ar marķējumu, skaits iepakojumos saskaņā ar
CVK sagatavotu specifikāciju

Saņemšanas veids no
tipogrāfijas

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00

4.5. Uzlīmes materiālu saiņiem
Tirāža

16 000 gab. (sešpadsmit tūkstoši gabali)

Izmērs

A6

Papīrs

Balināts, nekrītots pašlīmējošais papīrs, ar pret lapas malām
diagonāli iešķeltu aizmugures papīru,
līmei jānodrošina īpaši stingra fiksācija
(Piemēram FasPrint, Crack Back +, līme: SuperTac vai
analogs)

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja vienkrāsu druka, (1+0)

Izpildes laiks

2018. gada 10. augusts

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formatā

Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 20.jūnijs

Prasības iepakošanai

Bandrolēs ar marķējumu, skaits iepakojumos saskaņā ar
CVK sagatavotu specifikāciju

Saņemšanas veids
no tipogrāfijas

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00
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4.6. Uzlīmes (Latvijas Republikas ģērbonis) vēlēšanu kastēm
Tirāža

500 gab. (pieci simti gabali)

Izmērs

A6

Papīrs

Balināts, nekrītots pašlīmējošais papīrs, ar pret lapas malām
diagonāli iešķeltu aizmugures papīru,
līmei jānodrošina īpaši stingra fiksācija
(Piemēram FasPrint, Crack Back +, līme: SuperTac vai
analogs)

Drukas tehnika

Ofsets

Krāsu skaits

Vienpusēja pilnkrāsu druka, (1+0)

Izpildes laiks

2018. gada 10. augusts

Nodošanas veids
tipogrāfijai

Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF formātā

Nodošanas datums
tipogrāfijai

Ne vēlāk kā 2018.gada 20.jūnijs

Prasības iepakošanai

Skaits iepakojumos saskaņā ar CVK sagatavotu
specifikāciju

Saņemšanas veids
no tipogrāfijas

Piegāde pasūtītāja norādītajā vietā (Rīgā) plkst.9.00

Pasūtītājs:
Centrālā vēlēšanu komisija
Reģ. Nr. 90000028391

Izpildītājs:
SIA „Alex Printing Office”
Reģ. Nr.40003662366

_________________________
/priekšsēdētājs A.Cimdars/

___________________________
/ valdes loceklis V.Šackis/
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