PROJEKTAS.
Pastabas galima pateikti iki 2017 m. kovo 24 d. 15 val. 00 min. el. paštu VLK Ryšių su
visuomene skyriui: vita.lyskoitiene@vlk.lt ir irena.dziuzaite@vlk.lt
Pirkimo sąlygų 1 priedas
SPAUSDINIMO PASLAUGŲ (LANKSTINUKŲ, BUKLETŲ) TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas – spausdinimo paslaugos (lankstinukai, bukletai) (toliau –
Paslaugos):
1.1. leidinių parengimas spausdinimui: dizaino stiliaus sukūrimas, panaudojant profesionalias
leidinio kūrimo priemones, būdus ir technikas (pavyzdžiui, piešinius, profesionalias nuotraukas,
spalvų derinius ir kt.), leidinių maketavimas ir maketų taisymas bei korektūra, maketo kontrolinio
egzemplioriaus spausdinimas popieriuje);
1.2. leidinių spausdinimas.
2. Leidinių kiekiai ir savybės:
Tiražas ir kitos ypatybės
Kiekvienos rūšies lankstinukų ypatybės:
– tiražas po 20 tūkstančių egz. (iš viso 80
tūkstančių egz.)
– formatas A4 (210x297 mm),
– du kartus lenktas,
– daugiaspalvė (4+4) dvipusė spauda,
– popierius kreidinis matinis 150 gsm
Reprezentacinis
leidinys
apie Reprezentacinio leidinio ypatybės:
privalomąjį sveikatos draudimą – tiražas 600 egz.,
Lietuvoje (leidinys lietuvių ir anglų – formatas 18x29,5 cm,
kalbomis)
– viršelis (4+0, popierius 240 gsm inverkote,
lakuotas matiniu laku),
– vidinis viršelis ir apie 40 psl. (150 gsm
popierius, kreidinis matinis, spalvingumas 4+4).

Eil.Nr. Leidinio pavadinimas
2.1.
4 (keturių) rūšių lankstinukai

2.2.

Leidinyje tekstas lietuvių ir anglų kalbomis*
(apie 20 psl. lietuviškai ir apie 20 psl. anglų
kalba), grafikai ir lentelės, profesionalios
aukštos kokybės nuotraukos (iki 15 vnt.) ar
kitokios dizainerio (dailininko) sukurtos
iliustracijos. Leidinys segtas.
*Šio leidinio parengimas spaudai neapima
vertimo paslaugų
3. Kitos pagrindinės sąlygos Paslaugoms.
3.1. Paslaugų suteikimo terminai: paslaugos turi būti suteiktos per 15 kalendorinių dienų nuo
kiekvieno iš leidinių maketų galutinio suderinimo dienos;
3.2. leidiniai turi būti supakuoti į popierines pakuotes, sudėti į dėžes:
3.2.1. lankstinukai – po 200 egz.;
3.2.2. reprezentaciniai leidiniai – po 100 egz.;

3.3. leidiniai pagal VLK paskirstymą turi būti pristatyti:
3.3.1. į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Europos a. 1, Vilnius);
3.3.2. į teritorines ligonių kasas: Vilniuje (Ž. Liauksmino g. 6); Kaune (Aukštaičių g. 10),
Klaipėdoje (Pievų Tako g. 38), Šiauliuose (Vilniaus g. 273) ir Panevėžyje (Respublikos g. 66).

