Pils laukums 4, Rīga, LV - 1365, tālr. 67228985, e-pasts lnkc@lnkc.gov.lv, www.lnkc.gov.lv

NOTEIKUMI
Rīgā
04.06.2018.

Nr. 1.5-1/42

„XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
tirdzniecības noteikumi ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Skonto stadionā”
I. Vispārīgie noteikumi
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
(turpmāk - Svētki) norises vietā - Skonto stadionā (turpmāk – Svētku tirdzniecības vieta) tiek
organizēta ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (turpmāk – Noteikumi).
Svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
Svētku rīkotājs, saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 7. panta sesto daļu, ir Latvijas
Nacionālais kultūras centrs, reģ. Nr. 90000042963, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1365,
tālr.: 67228985, e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv (turpmāk- Rīkotājs).
Rīkotāja kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt paskaidrojumus par Noteikumiem un
saņemt dalībnieku (turpmāk – Pretendents) pieteikumus - Linda Andersone, e-pasts:
tirdznieciba@dziesmusvetki.lv, tālr.: 67284516, 29410416.
Noteikumi tiek publicēti Rīkotāja mājaslapās www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
Ar Noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Pils laukumā 4, Rīgā, 3. stāvā, katru darba
dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00.
Ar ēdināšanas pakalpojumu Noteikumu ietvaros tiek saprasts:
6.1. pārtikas produktu mazumtirdzniecība;
6.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.
Pretendents, kura dalības piedāvājums tiek apstiprināts, Noteikumos tālāk tiek saukts par
Tirgotāju.
II. Pretendentu atlases prasības

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:
8.1.Pretendents ir komersants, kas reģistrēts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2.Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav ierosināts tiesiskās
aizsardzības process (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process), nav apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai netiek
konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
8.3.Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas
8.

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150
EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi).
8.4.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības)
tiesības.
8.5.Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu pakalpojumu
sniegšanā. Par līdzīgiem pakalpojumiem tiks uzskatīti pakalpojumi, kuru ietvaros Pretendents
ir nodrošinājis pasākuma ar ne mazāk kā 20 000 apmeklētāju ēdināšanu. Gadījumā, ja
Rīkotājam rodas šaubas par norādīto pasākuma apmeklētāju skaitu, Rīkotājam ir tiesības
sazināties ar pasākuma rīkotāju vai pašvaldību, kuras teritorijā pasākums noticis.
8.6.Pretendentam finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā vai no pretendenta
reģistrācijas brīža līdz 2017. gada 31. decembrim ir ne mazāk kā 100 000 EUR (simts tūkstoši
eiro un 00 centi).
8.7.Gadījumā, ja Pretendentam nav Noteikumu 8.5. punktā noteiktā pieredze līdzīgu pakalpojumu
sniegšanā, Pretendenta finanšu apgrozījumam iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā vai no
pretendenta reģistrācijas brīža līdz 2017. gada 31. decembrim ir jābūt ne mazākam kā 1 000
000 EUR (viens miljons eiro un 00 centi).
III. Pretendentu pieteikšanās kārtība
9. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
9.1. Pretendenta pieteikums, kas ir aizpildīts atbilstoši Noteikumu 1. pielikumam.
9.2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt līgumu.
9.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents
reģistrēts, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kas
apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas
likvidācijas stadijā.
9.4. Izziņa ar aktuālu datumu, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas,
kas apliecina, ka Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā
katrā valstī pārsniedz 150 eiro (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi).
9.5. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu un citus
dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības.
9.6. Dokuments, kas apliecina Noteikumu 8.5. punktā noteikto pieredzi (aprakstu par pieredzi);
9.7. Pretendenta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā vai no
pretendenta reģistrācijas brīža līdz 2017.gada 31. decembrim. Ja pieteikumu iesniedz personu
apvienība, Pretendentam ir jāiesniedz izziņa par personu apvienības dalībnieku finanšu
apgrozījumu iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā.
9.8. Pretendenta piedāvājuma apraksts, ietverot šādu informāciju:
9.8.1.plānotā ēdienkarte un tās cenu piedāvājums;
9.8.2. norāde par to vai Pretendents:
9.8.2.1.izmantos Latvijā ražoto vai iegūto produkciju;
9.8.2.2.piedāvās latviešu tradicionālo virtuvi pārstāvošus pārtikas izstrādājumus;
9.8.2.3.izmantos ekoloģiski audzēto un ražoto produkciju;
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9.8.2.4. piedāvās Latvijā izplatītu pasaules virtuvi;
9.8.3 pretendenta tirdzniecības vietas plānotā vizuālā izskata apraksts un/vai attēlojums
(darbinieku formastērps, firmas norāde, tirdzniecības vietas noformējums utt.);
9.8.4. cita pretendenta ieskatā nozīmīga informācija.
10. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 11. jūnija plkst. 11:00, Latvijas Nacionālajā
kultūras centrā, Pils laukumā 4, Rīga, LV-1365. Saņemot piedāvājumu, tiek reģistrēts tā
iesniegšanas datums, laiks, Pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniedzēja vārds un
uzvārds.
11. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, kas satur
laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: tirdznieciba@dziesmusvetki.lv .
12. Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pretendenta
piedāvājumu nereģistrē.
13. Klātienē papīra formātā iesniegtam piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav
atbilstoši noformēts, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta piedāvājumu
nereģistrē.
14. Piedāvājumi tiks atvērti Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4, Rīga, LV-1365,
2018. gada 11.jūnijā, plkst. 11:00.
15. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir slēgta.
16. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām.
17. Pēc noteiktā termiņa iesniegti pieteikumi netiek izskatīti.
IV. Pretendentu atlases kārtība
18. Pretendenta atbilstību izvērtē Rīkotāja izveidota konkursa komisija, turpmāk - Komisija.
19. Komisija pārbauda:
19.1.1. Pretendenta atbilstību Noteikumu II. nodaļā noteiktajām atlases prasībām;
19.1.2. Pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību III. nodaļā noteiktajam.
20. Pieteikumi, kuri neatbilst Noteikumu II. un/vai III. Nodaļas prasībām, netiek izskatīti.
21. Komisija izskata Pretendenta pieteikumu, piešķirot punktus pēc šādiem kritērijiem:
Nr.
21.1.

Vērtējamais kritērijs

Maksimālais
punktu skaits

Pretendenta
piedāvājums

30 punkti – Pretendenta piedāvājums ir
pilnībā atbilstošs Svētku pasākumu
pamatnostādnēm un vajadzībām;
20 punkti – piedāvājums ir daļēji
atbilstošs Svētku pasākumu
pamatnostādnēm un vajadzībām;
10 punkti – piedāvājums ir atbilstošs
tomēr uzskatāms par nepilnīgu;
0 punkti – Pretendenta piedāvājums nav
atbilstošs
Svētku
pasākumu
pamatnostādnēm un vajadzībām.
30 punkti – Pretendenta plānotā
ēdienkarte ir plaša, dažādām vēlmēm

30

21.2.

Plānotā ēdienkarte un
tās cenu piedāvājums

Vērtēšanas metodika

30
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21.3.

21.4.

Pretendents izmantos:
- Latvijā ražoto vai
iegūto produkciju;
- latviešu tradicionālo
virtuvi
pārstāvošus
pārtikas izstrādājumus;
- ekoloģiski audzēto un
ražoto produkciju.

piemērota,
ēdienkartē
ir
latviešu
tradicionālās
virtuves
izstrādājumi,
plānotais cenu piedāvājums ir pieejams
plašam sabiedrības lokam;
20 punkti – Pretendenta plānotā
ēdienkarte ir plaša, dažādām vēlmēm
piemērota,
ēdienkartē
ir
latviešu
tradicionālās virtuves izstrādājumi un
Latvijā izplatītas pasaules virtuves
izstrādājumi, plānotais cenu piedāvājums
ir pieejams plašam sabiedrības lokam;
10 punkti - Pretendenta piedāvātais
produktu sortiments nav pietiekami plašs,
nav iekļauti latviešu tradicionālās
virtuves
izstrādājumi,
cenas
nav
pieejamas plašam sabiedrības lokam;
0 punkti – Pretendenta piedāvājums nav
atbilstošs
Svētku
pasākumu
pamatnostādnēm, cenu piedāvājums nav
atbilstošs.
20 punkti – Pretendents pilnībā izmantos
tikai Latvijā ražotu vai iegūtu produkciju,
latviešu tradicionālo virtuvi pārstāvošus
pārtikas izstrādājumus un ekoloģiski
audzēto un ražoto produkciju;
10 punkti – Pretendents daļēji izmantos
Latvijā ražotu vai iegūtu produkciju,
latviešu tradicionālo virtuvi pārstāvošus
pārtikas izstrādājumus un ekoloģiski
audzēto un ražoto produkciju;
0 punkti – Pretendents neizmantos
Latvijā ražotu vai iegūtu produkciju,
latviešu tradicionālo virtuvi pārstāvošus
pārtikas izstrādājumus un ekoloģiski
audzēto un ražoto produkciju.
20 punkti – Pretendenta vizuālais
noformējums ir atbilstošs Svētku
noskaņai;
10 punkti – Pretendenta vizuālais
noformējums ir atbilstošs Svētku
noskaņai, tomēr tas nav pilnībā izstrādāts;
0 punkti – Pretendenta vizuālais
noformējums nav atbilstošs.

20

Vizuālais noformējums

20

22. Rīkotāja izveidotā Komisija līdz 2018. gada 15. jūnijam veic iesniegto piedāvājumu
izvērtēšanu.
4

23. Tirdzniecības vietu skaits ir ierobežots. Pretendenti tiek izvēlēti atbilstoši šajos Noteikumos
norādītajiem kritērijiem, dalībai Pasākumā tiek apstiprināti Pretendenti ar lielāko punktu
skaitu.
24. Komisija lēmumus pieņem sēdē. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
25. Paziņojumu par Komisijas lēmumu Pretendents saņem elektroniski uz pieteikumā norādīto epasta adresi. Saraksts ar pretendentiem, kas apstiprināti dalībai tiek ievietots arī Rīkotāja
mājaslapās www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
V. Tirdzniecības vietas nomas maksa un laika plāns Skonto stadionā
26. Noteikumu ietvaros konkursa kārtībā tiks piešķirtas tiesības nomāt 5 (piecas) tirdzniecības
vietas Svētku Atklāšanas pasākuma dalībniekiem norises vietā Skonto stadionā.
26.1.1.
Plānotais tirdzniecības norises laiks: 01.07.2018. no plkst.14:00 līdz 23:00.
27. Tirdzniecības vietas montāžas un demontāžas laiki tiks precizēti, slēdzot līgumu.
28. Tirdzniecības vietas nomas maksa Skonto stadionā:
Tirdzniecības vietas nomas
Skaits vai
Pozīcija
maksa
aprēķins
(euro)
Tirdzniecības vietas izmērs (m)
5x5
Tirdzniecības dienu skaits
1
Summa dienā
400,00
Summa kopā
1 x 400,00
400,00
(dienu skaits reizināts ar vienas dienas summu)
PVN 21%
84,00
Summa kopā ar PVN 21%
484,00
VI. Tirdzniecības noteikumi
29. Tirgotājam, kura piedāvājumu ir apstiprinājusi Komisija, jānodrošina tirdzniecība visu
norādīto laiku Svētku tirdzniecības vietā.
30. Tirgotājs apņemas nodrošināt pēc iespējas augstāku kvalitāti precēm, pakalpojumiem u.c.
produktiem, kuri tiks tirgoti Svētku tirdzniecības vietā.
31. Tirgotājam Svētku tirdzniecības vietā aizliegts tirgot jebkādas preces, kas saistītas ar alkoholu,
enerģijas dzērieniem, tabaku, pornogrāfiju, erotiku, pirotehniku, ieročiem. Šis uzskaitījums
nav izsmeļošs.
32. Ikviena reklāmas izvietošana Svētku tirdzniecības vietā ir aizliegta. Tirgotāja firmas norādes
izvietošana ir rakstveidā jāsaskaņo ar Rīkotāju.
33. Lai nodrošinātu Svētkos tirgoto preču, pakalpojumu u.c. produktu pieejamību plašai
sabiedrības daļai, Rīkotājam ir tiesības noteikt maksimālo cenu Tirgotāja precēm,
pakalpojumiem u.c. produktiem, kuri tiks tirgoti Svētku tirdzniecības vietā.
34. Tirgotājam jānodrošina šādu tirdzniecības noteikumu ievērošana:
34.1. redzamās vietās jāizvieto preču cenas, preču cenas par vienību un sortiments.
34.2. netirgot alkoholu;
34.3. tirdzniecības vietās neizmantot ēdiena gatavošanai atklātu liesmu;
34.4. nepieļaut ēdiena gatavošanu Svētku apmeklētājiem un dalībniekiem pieejamās vietās;
34.5. netirgot dzērienus stikla pudelēs;
34.6. plastmasas pudeles tirgot atvērtā veidā;
34.7. lietot tikai vienreizējās lietošanas traukus un ēšanas piederumus.
35. Tirgotājam pie katras tirdzniecības vietas redzamā vietā jāizvieto šādi dokumenti (nodrošinot,
ka šie dokumenti nav pakļauti laikapstākļu ietekmei):
35.1. tirdzniecības atļaujas kopija;
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35.2. uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
35.3. Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.
36. Rīkotājs tirdzniecības vietās nodrošina:
36.1. Rīkotāja uzstādītu telti/nojumi;
36.2. elektrības pieslēgumu un jaudu, saskaņā ar Tirgotāja pieprasījumu un apmaksu,
nosakot cenu par maksimālo nepieciešamo kW jaudu līgumā;
36.3. leti (1m platumā);
36.4. galdus un solus apmeklētājiem;
36.5. teritorijas apsardzi;
36.6. sanitārtehniskos mezglus teritorijā;
36.7. atkritumu tvertnes teritorijā.
37. Tirgotājam aizliegts tirdzniecības vietā atskaņot mūziku.
38. Rīkotājs nosaka precīzu Tirgotāja tirdzniecības vietas atrašanos un to nedrīkst mainīt
Pasākumu laikā.
39. Rīkotājs nodrošina Tirgotāju ar teritorijas transporta caurlaidēm, preču vai tirdzniecības
iekārtu piegādei pēc tirgotāja pieprasījuma, atbilstoši Rīkotāja izstrādātajiem noteikumiem.
40. Tirgotāja darbinieku caurlaides tiek noteiktas pēc tirdzniecības m2 daudzuma:
40.1. uz 25 m2 tiek piešķirtas 8 (astoņas) aproces;
40.2. par katru aproci virs 6.12.1. punktā noteiktā daudzuma maksā papildus 65,00 EUR
(sešdesmit pieci eiro un 00 centi) un PVN 21% apmērā, kopā 78,65 EUR (septiņdesmit
astoņi eiro un 65 centi);
40.3. maksimālais vienam Tirgotājam piešķiramo aproču skaits ir 15 (piecpadsmit) aproces
uz 25 m2.
41. Tirdzniecības atļauju no Rīgas pilsētas pašvaldības izņem Rīkotājs centralizēti.
42. Svētku norises laiki un tirdzniecības laiki var tikt precizēti, slēdzot līgumu ar Tirgotāju.
43. Noteikumos minētie tirdzniecības noteikumi nav izsmeļoši un var tikt precizēti, slēdzot
līgumu ar Tirgotāju.
VII. Līguma slēgšana un norēķinu kārtība
44. Līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka Rīkotājs, saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
45. Visi pretendenti, kuri būs saņēmuši apstiprinājumu dalībai, maksājumu par tirdzniecības
vietas nomu varēs veikt ar pārskaitījumu Rīkotāja norādītajā bankas kontā, saskaņā ar līguma
noteikumiem.
VIII. Noslēguma noteikumi
46. Rīkotājam ir tiesības izdarīt grozījumus Noteikumos. Ja grozījumi notiek līdz Noteikumos
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņam - 2018. gada 11.jūnijam, Rīkotājs publicē
grozījumus Rīkotāja mājaslapās www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
47. Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Rīkotājam par komisijas veiktajām darbībām 5
(piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore S. Pujāte

6

Pielikums Nr. 1
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
tirdzniecības noteikumi ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Skonto stadionā
PIETEIKUMS
1. Piesakos tirdzniecībai XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
2. Vēlos veikt tirdzniecību (lūdzu norādīt skaitliski vēlamo tirdzniecības vietu skaitu):
2.1.
Skonto stadions
Tirdzniecības vietu skaits
3. Atzīmēt, ja nav nepieciešama tirdzniecības telts (tirdzniecību veiksiet no sava treilera): ____.
4. Tirdzniecības vietā nepieciešamā elektrības jauda un pieslēguma veids __________.
5. Ziņas par pretendentu:
5.1.
(juridiskās personas – nosaukums)
5.2.
(reģistrācijas Nr.)
5.3.
(juridiskā adrese)
5.5.
(bankas rekvizīti)
5.6.
(kontaktinformācija: e-pasts, tālruņa numurs, u.c.)
6. Ziņas par pieteikuma iesniedzēju:
6.1.
(ieņemamais amats
vai norāde par
pilnvarojumu)
6.2.
(vārds, uzvārds)
Ar savu parakstu apliecinu, ka ar noteikumiem esmu iepazinies, tā nosacījumiem piekrītu,
pieteikumu esmu aizpildījis precīzi, tajā esmu sniedzis patiesas ziņas:
(pieteikuma iesniedzēja paraksts)
2018.gada ____.______________

_________________(vieta)

Iesniedzot pieteikumu iesniedzējs piekrīt pieteikumā norādīto personas datu (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, e-pasts, tālrunis) nodošanai
Latvijas Nacionālajam kultūras centram ar mērķi organizēt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Skonto stadionā.
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