
 

 

 Tirgus izpēte par scenārija radīšanu 

Pasūtītājs Baltijas mediju izcilības centrs (turpmāk – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr. 40008244518, 

juridiskā adrese Palasta iela 5 - 1, Rīga, LV-1050, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonda 

stratēģiskās iniciatīvas „Izturētspējīgas un informētas mediju telpas attīstīšana Baltijas valstīs 

(2019-2021)” (turpmāk – Projekts) īstenošanai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pantā 

noteikto mērķi, lūdz iesniegt piedāvājumu scenārija radīšanai 3-5 min. video par acu skatiena 

izsekošanas tehnoloģiju un rakstam 1800 rakstu zīmes apjomā. (turpmāk – Pakalpojums).   

1. Pakalpojuma sniegšanu var nodrošināt jebkura juridiska vai fiziska persona, vai arī minēto 

personu apvienība jebkurā kombinācijā, kuri spēj iesniegt piedāvājumu par visu apjomu. 

2. Plānotais Pakalpojuma sniegšanas laiks: 2021.gada 19.decembris līdz 2021.gada 

25.decembris. 

3. Pretendents savā piedāvājumā norāda Pakalpojuma cenu (piedāvājuma cenā ir jāiekļauj 

visas izmaksas, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli). 

4. Pakalpojums tiek finansēts no Projektam piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. 

5. Pēc piedāvājumu saņemšanas tiks veikta piedāvājumu izvērtēšana.  

5.1. Vērtēšanas kritēriji: 
Nr. Vērtējamais kritērijs Maksimālais 

punktu 

skaits (100) 

Metodika 

1 Pretendenta piedāvātā cena 60 Viszemākā cena – 60p 

Vidējā cena – 40p 

Visaugstākā cena – 20p 

 

3 Pieredze mediju jomā 40 Vairāk nekā 5 gadu darbības 

pieredze acu izsekošanas 

tehnoloģiju izmantošanā – 40p 

No 3 līdz 5 gadiem darbības 

pieredze acu izsekošanas 

tehnoloģiju izmantošanā – 30p 

Vismaz 3 acu izsekošanas 

tehnoloģiju izmantošanā – 10p 

 

6. Pasūtītājam jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par tirgus izpētes rezultātiem ir 

tiesības uzaicināt citus piegādātājus iesniegt piedāvājumus.  

7. Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija): 

7.1. radīt scenāriju 3-5 min. video un rakstu par manipulācijām datu vizualizācijā 

7.2. Vismaz 3 gadu pieredze mediju jomā; 



 

 

8. Pretendents piedāvājumu iesniedz ar norādi “Scenārija un raksta radīšana” pa e-pastu: 

info@baltic.media vai iesniedz papīra formā (klātienē vai nosūtot pa pastu) uz adresi Palasta 

iela 5-1  līdz 2021.gada 11. oktobrim.  

9. Pretendents piedāvājumu iesniedz atbilstoši pielikumā Nr. 1 apstiprinātajai veidnei. 

10.  Pretendents pieredzi apraksta brīvā formā. 

11. Pasūtītājs informē visus Pretendentus par tirgus izpētes rezultātiem. 
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Pielikums Nr.1  

Tirgus izpēte par scenārija radīšanu 

PIETEIKUMS 

Dalībai tirgus izpētē par scenārija radīšanu 

Pretendents1 

 
Nosaukums/ Vārds, uzvārds2:  

Reģistrācijas Nr./ personas kods3:  

Juridiskā adrese/ deklarētā dzīvesvietas adrese4:  

Telefona numurs:  

E-pasts:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

Iesniedzot šo pieteikumu, piesakās tirgus izpētē par scenārija radīšanu 3-5 min. video par par acu skatiena 

izsekošanas tehnoloģiju un rakstam 1800 rakstu zīmes apjomā, un iesniedz finanšu piedāvājumu 

pakalpojuma sniegšanai. 

Pakalpojums Cena bez PVN, EUR,  

* PVN nav attiecināms. Izmaksu aprēķins, ieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Parakstot šo piedāvājumu, Pretendents piekrīt, ka Pasūtītājs komunikācijai ar Pretendentu izmantos šajā 

pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.  

Pretendenta pārstāvis: 

Vārds, uzvārds  

Ieņemamais amats  

Vieta, datums  

 

 

 
1 Personu apvienība nepieciešamo informāciju aizpilda par katru personu apvienības dalībnieku, kopējot un aizpildot 

norādīto tabulu. 
2 Ja pretendents ir fiziska persona vai pašnodarbināta persona. 
3 Ja pretendents ir fiziska persona. Ja pretendents ir pašnodarbināta persona, norāda pašnodarbinātas personas 

reģistrācijas Nr. 
4 Ja pretendents ir fiziska persona vai pašnodarbināta persona. 


