1. pielikums
Līgumam Nr. CVK/05-2018, 16.03.2018.

Atklāts konkurss “2018.gada 6.oktobra Saeimas vēlēšanu aplokšņu izgatavošana un
piegāde”
1.1. Apdrukātas 13.Saeimas vēlēšanu aploksnes
Tirāža
Izmērs
Papīrs

Drukas tehnika
Aploksnes ārpuses apdruka

Aploksnes iekšpuses apdruka
Aploksnes aizdare

Noplēšamā līnija
Saņemšanas veids no
pasūtītāja
Saņemšana no izgatavotāja
Izpildes laiks

1 300 000 (viens miljons trīs simti tūkstoši)
123 mm x 155 mm (±1mm)
īpatnējais svars: ne mazāks kā 70 g/m2 (±2 g/m2)
biezums: (ISO 534) (92 – 104)m
baltums: (CIE Whitness) 146 - 167%
necaurspīdīgums: (ISO 2471) 86 –95%
TCF tips: (Total Chlore Free) – Hloru nesaturošs
(Piemēram Multi Fine 70)
Fleksogrāfija vai ofsettehnika
aploksnes priekšpuses apdruka sarkanā krāsā (PANTONE
1805 U)
abās pusēs apakšmala (15mm josla) 20% sarkanās krāsas
(PANTONE 1805 U) rastrā.
Pārklājums, kas nodrošina aploksnes satura
konfidencialitāti. Krāsa – melna.
Pašlīmējošās aploksnes – aizdarei izmanto līmi, kas uzklāta
uz vienas no aizdares malām, līmes kārtiņu aizsargā ar viegli
noplēšamu silikonizētu lentu. Lentai jābūt atšķirīgā tonī no
aploksnes. Līmes slānim ir jāizslēdz iespēju pielipt
balsošanas biļetenam.
Aploksnes aizdares veidam jānodrošina, lai aploksni nebūtu
iespējams atkārtoti atvērt un aizvērt. To nodrošina ar
speciālu perforētu līniju zem aizdares vietas, vai ar īpaši
stipru līmi.
Līme nedrīkst būt toksiska un bīstama cilvēka veselībai.
15mm no apakšmalas perforētā līnija un pusloka izcirtums
(skat. Vēlēšanu aploksnes grafisko attēlu)
Elektronisks fails, sagatavots MacOS vidē Macromedia
Freehand 8 vai MX formatā
Iepakojumā pa 500 un 1000 gabaliem.
Piegāde pasūtītāja norādītajā laikā un vietā Rīgā.
1 300 000 gabali - 2018.gada 20.augusts

1.attēls 13.Saeimas vēlēšanu aploksnes, priekšpuse

2.attēls 13.Saeimas vēlēšanu aploksnes, aizmugure

1.2. Reģistrācijas aploksne
Tirāža
30 000 (trīsdesmit tūkstoši)
Izmērs
E5 156 mm x 220 mm (±1mm)
Papīrs
īpatnējais svars: ne mazāks kā 80 g/m2 (±2 g/m2)
biezums: (ISO 534) (92 – 104)m
baltums: (CIE Whitness) 152 - 167%
necaurspīdīgums: (ISO 2471) 86 –95%
TCF tips: (Total Chlore Free) – Hloru nesaturošs
(Piemēram Multi Fine 70)
Drukas tehnika
Fleksogrāfija vai ofsettehnika
Aploksnes ārpuses apdruka
Aploksnes priekšpuses apdruka melnā krāsā (Pantone
Black U) .
Aploksnes aizdare
Pašlīmējošās aploksnes – aizdarei izmanto līmi, kas
uzklāta uz vienas no aizdares malām, līmes kārtiņu
aizsargā ar viegli noplēšamu silikonizētu lentu.
Līme nedrīkst būt toksiska un bīstama cilvēka
veselībai.
Saņemšanas veids no
Elektronisks fails, sagatavots MacOS vidē
pasūtītāja
Macromedia Freehand 8 vai MX formatā
Saņemšana no izgatavotāja
Piegāde pasūtītāja norādītajā laikā un vietā Rīgā,
Iepakojums
iepakojumā pa 1000 gabaliem.
Izpildes laiks

2018. gada 10.septembris

3.attēls Reģistrācijas aploksne

