
 

 

Tirgus izpēte par multimediju satura izveidi tīmekļvietnei 

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

juridiskā adrese Stabu iela 31B-25, Rīga, LV-1011, 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 multimediju satura izveidei Pasūtītāja tīmekļvietnei. 

Pakalpojumi paredz aktivitātes, nodrošinot video filmēšanu, montāžu un titrēšanu trīs audiovizuālā 

satura vienībām. 

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

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

1. Plānotais Pakalpojuma sniegšanas laiks: 2021.gada 25. decembris līdz 2021.gada 28. decembris. 

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

visas izmaksas, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma uzsākšanu, sniegšanu un 

saskaņošanu, maksājumiem autoriem, kā arī visas administratīvās izmaksas un nodokļus). 

3. Pakalpojums tiek finansēts no Projektam piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. 

4. Pēc piedāvājumu saņemšanas tiks veikta piedāvājumu izvērtēšana. 

5. Pasūtītājam, pēc piedāvājumu saņemšanas, ir tiesības veikt sarunas ar Pretendentiem. 

Sarunu gaitā pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Pretendentus izskaidrot, papildināt un uzlabot 

piedāvājumus. 

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

tiesības uzaicināt citus piegādātājus iesniegt piedāvājumus, kā arī uzaicināt viņus uz 

sarunām.  

7. Pasūtītājs pirms sarunu uzsākšanas vai sarunu gaitā ir tiesīgs nolemt sarunas organizēt 

secīgos posmos, tai skaitā uz nākamo posmu uzaicināt tikai tos Pretendentus, kuru aktuālie 

piedāvājumi Pasūtītājam finansiāli ir potenciāli visizdevīgākie.  

8. Pasūtītājs informē Pretendentus par sarunu norises kārtību. Pasūtītājs ir tiesīgs atsākt sarunas 

ar Pretendentu, kas kādā no iepriekšējiem sarunu posmiem nav uzaicināts uz nākamo sarunu 

posmu, ja sarunu gaitā atzīst to par nepieciešamu. 

9. No piedāvājumiem, kas atbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām, tiks izvēlēts ekonomiski 

visizdevīgākais piedāvājums, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja vajadzības un nodrošinās 

Pasūtītājam pieejamā finansējuma efektīvu izmantošanu. 

10. Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija): 

10.1.Sagatavot 3 (trīs) audiovizuāla satura vienības – video klipus 3-5 min hronometrāžā. 

10.2.Nodrošināt filmēšanu ar divām videokamerām un skaņas ierakstu ar visu tam 

nepieciešamo tehniku (kameras, magnetofoni, apgaismošanas aparatūra, speciālie 

palīglīdzekļi, komutācijas tehnika, informācijas nesēji u.tml.) tehniski kvalitatīva 

materiāla iegūšanai; 

10.3.Veikt video montāžu un apskaņošanu, izmantojot iegūtos audiovizuālos materiālus; 

10.4.Nodrošināt video klipus ar dinamisku fona mūziku, nokārtojot autortiesību jautājumu 

(t.sk. saņemot nepieciešamās atļaujas un sedzot ar to saistītās izmaksas); 



 

 

10.5.Nodrošināt video klipu titrēšanu ar tekstiem angļu, krievu, latviešu, igauņu un 

lietuviešu valodā; 

10.6.Nodrošināt visiem video klipiem kopīgu atpazīstamību atbilstoši Pasūtītāja prasībām; 

10.7.Veikt konkrēto video klipu krāsu korekciju; 

10.8.Nodrošināt video klipu tālāko nepieciešamo datorapstrādi, lai izveidotu to izplatīšanai 

vajadzīgos un pasūtītāja noteiktos formātus. 

11. Pretendents piedāvājumu iesniedz ar norādi “Multimediju satura izveide tīmekļvietnei” uz e- 

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

Palasta iela 5-1 līdz 2021. gada 20. septembrim.  

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

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

Tirgus izpētei par multimediju satura izveidi tīmekļvietnei 

 

PIETEIKUMS 

Dalībai tirgus izpētē par multimediju satura izveidi tīmekļvietnei 

 

Pretendents1 

 

Nosaukums/ Vārds, uzvārds2:  

Reģistrācijas Nr./ personas kods3:  

Juridiskā adrese/ deklarētā dzīvesvietas adrese4:  

Telefona numurs:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

 

Iesniedzot šo pieteikumu, piesakās tirgus izpētē par multimediju satura izveidi tīmekļvietnei un 

iesniedz finanšu piedāvājumu pakalpojuma sniegšanai. 

Pakalpojums Cena bez PVN, EUR, 

Video klipa izveide, par 1 vienību:  

 

Pretendents apliecina (atzīmē atbilstošo): 

Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks 

pārskatīts 

 Finanšu piedāvājums var tikt pārskatīts 

 

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

šajā pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.  

Pretendenta pārstāvis: 

Vārds, uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

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. 


