Iepirkums JFKO 2019/3
„Futbola halles īres pakalpojumiem starptautisko sacensību futbolā „Rīga Cup”
rīkošanas vajadzībām 18.01.2019.-03.03.2019.”
A sadaļa
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1. Iepirkuma priekšmets
1.1. Iepirkuma priekšmets ir futbola halles īres pakalpojumi starptautisko sacensību
futbolā „Rīga Cup” rīkošanas vajadzībām 18.01.2019.-03.03.2019.
1.2. CPV kodi – Nedzīvojamā fonda īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi
(CPV 70220000-9), 27.kategorija.
1.3. Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2019. gada 3. martam.
1.4. Paredzamā līgumcena – futbola halles īres pakalpojumiem – līdz EUR 36542 (ar
PVN).
1.5. Sacensību grafiks:
1.5.1. 18.-20.01.2019. (2006)
1.5.2. 25.-27.01.2019. (2005)
1.5.3. 01.-03.02.2019. (2004)
1.5.4. 08.-10.02.2019. (2003)
1.5.5. 15.-17.02.2019. (2002)
1.5.6. 22.-24.02.2019. (2007)
1.5.7. 02.-03.03.2019. (2008/2009)

2.1.

2.2.
2.3.

2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks
Piedāvājums jāiesniedz „Skonto” olimpiskajā hallē, Emīļa Melngaiļa ielā 1a, Rīgā,
LV-1010 (iepriekš saskaņojot laikus pa tālr. +371 29138506), līdz 2018. gada
21. decembra plkst. 16:00.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiks
pieņemti.
Iepirkuma kontaktpersona – Raimonds Laizāns, mob. 29138506, e-pasts
info@rigacup.lv

3. Prasības pretendentam
3.1. Pretendentam jāiesniedz:
3.1.1. Piedāvātā pakalpojuma tehniskais raksturojums, norādot parametrus atbilstības
apliecināšanai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;
3.1.2. Piedāvājums jānoformē saskaņā ar piedāvājuma formu (C sadaļa);
3.2. Pretendentam, kuram saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem būs
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas atsevišķa
pieprasījuma 10 (desmit) darbdienu laikā būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta
izziņa (oriģināls vai apliecināta tā kopija) par to, ka Pretendentam Latvijā nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un kas izsniegta ne agrāk kā 1 mēnesi pirms
piedāvājuma iesniegšanas. Minēto dokumentu Pretendenti var iesniegt arī kopā ar
piedāvājumu.
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4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4. Piedāvājuma noformēšana
Piedāvājumam jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām (B sadaļa);
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu pakalpojumu, vairākiem
pakalpojumiem, vai visiem pakalpojumiem. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā jābūt
piedāvātai visai daļai, t.i. jābūt piedāvātiem visiem attiecīgajā daļā paredzētajiem
pakalpojumiem vai atsevišķai daļai. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma
variantus;
Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (C sadaļa) un
jāiesniedz ar Pretendenta zīmogu aizzīmogotā, slēgtā aploksnē, uz tās norādot
Pretendenta nosaukumu, adresi, kā arī atzīmi – „Par futbola halles īres
pakalpojumiem starptautisko sacensību futbolā „Rīga Cup” rīkošanas vajadzībām
18.01.2019.-03.03.2019.”.
4. Informācijas apmaiņa
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma gaitā tiek veikta
elektroniski, izmantojot e-pastu.
Pretendentu iesniegumi un jautājumi sagatavojami un nosūtāmi Pasūtītājam
elektroniski uz e-pasta adresi: info@rigacup.lv Publisko iepirkumu likumā
noteiktajos termiņos.
Atbildes uz Pretendentu jautājumiem (arī rakstveidā iesniegtajiem) tiks publicētas
Pasūtītāja mājas lapā internetā www.rigacup.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” pie šī
iepirkuma paziņojuma.

5. Piedāvājumu pārbaude un vērtēšana
5.4. Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) izvērtē piedāvājumus šādā secībā:
5.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude;
5.4.2. Piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas (B sadaļa) prasībām;
5.4.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana.
5.5. Ja Komisija konstatē piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām kādā no
vērtēšanas posmiem, Pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts.
5.6. Ja Komisija konstatē piedāvājumā aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par
kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura
pieļautās kļūdas labotas. Ja Pretendents nepiekrīt koriģētajai summai, Piedāvājums
tiek noraidīts.
5.7. Par uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko
cenu.
6. Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām.
7. Apmaksas nosacījumi
Apmaksa tiks veikta 10 (desmit) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta un/vai
preču pavadzīmes–rēķina saņemšanas.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

R. Laizāns
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Iepirkums JFKO 2019/3
„Par futbola halles īres pakalpojumiem starptautisko sacensību futbolā „Rīga Cup”
rīkošanas vajadzībām 18.01.2019.-03.03.2019.”
B sadaļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Obligātās prasības pakalpojumu sniegšanai:
1. Pakalpojumu sniegšanas vieta: Rīgas pilsētas teritorija.
2. Pilns futbola laukums saskaņā ar FIFA normām.
3. Futbola laukumam jābūt ar mākslīgas zāles segumu kas ir saskaņā ar 2001.gada
februārī izdoto “FIFA Quality Concept” nolikumu par mākslīgajiem futbola
laukumiem.
4. Futbola laukumam jābūt iekštelpās, griestiem jābūt vismaz 10 metrus augstiem.
Telpas temperatūrai jābūt starp +10°C un +20°C.
5. Jābūt pieejamām vismaz 6 ģērbtuvēm ar dušām priekš komandām un viena
ģērbtuvē ar dušu tiesnešiem.
6. Nodalīta skatītāju zona.
7. Nepieciešamais laiks:
18.01.2019. vienā hallē 09:30 – 18:30, 9 stundas, otrā hallē 09:00 – 17:00 8 stundas, kopā
dienā 17 stundas;
19.01.2019. divās hallēs 09:00 – 13:00 un 16:00 – 20:00, katrā 8 stundas, kopā 16
stundas;
20.01.2019. vienā hallē 09:30 – 15:30 , 6 stundas, otrā hallē 09:00 – 13:00, 4 stundas,
kopā 10 stundas;
25.01.2019. vienā hallē 08:00 – 20:00, 12 stundas, otrā hallē 08:00 – 20:00 12 stundas,
kopā dienā 24 stundas;
26.01.2019. vienā hallē 08:00 – 20:00, 12 stundas, otrā hallē 08:00 – 20:00 12 stundas,
kopā dienā 24 stundas;
27.01.2019. vienā hallē 08:00 – 15:00 , 7 stundas, otrā hallē 08:00 – 15:00, 7 stundas,
kopā 14 stundas;
01.02.2019. vienā hallē 08:00 – 20:00, 12 stundas, otrā hallē 08:00 – 20:00 12 stundas,
kopā dienā 24 stundas;
02.02.2019. vienā hallē 08:00 – 20:00, 12 stundas, otrā hallē 08:00 – 20:00 12 stundas,
kopā dienā 24 stundas;
03.02.2019. vienā hallē 08:00 – 15:00 , 7 stundas, otrā hallē 08:00 – 15:00, 7 stundas,
kopā 14 stundas;
08.02.2019. vienā hallē 09:00 – 18:00, kopā 9 stundas;
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09.02.2019. vienā hallē 09:00 – 13:00 un 16:00 – 20:00, kopā 8 stundas;
10.02.2019. vienā hallē 09:00 – 15:00, kopā 6 stundas;
15.02.2019. vienā hallē 09:00 – 18:00, kopā 9 stundas;
16.02.2019. vienā hallē 09:00 – 13:00 un 16:00 – 20:00, kopā 8 stundas;
17.02.2019. vienā hallē 09:00 – 15:00, kopā 6 stundas;
22.02.2019. vienā hallē 09:00 – 18:00, kopā 9 stundas;
23.02.2019. vienā hallē 09:00 – 13:00 un 16:00 – 20:00, kopā 8 stundas;
24.02.2019. vienā hallē 09:00 – 15:00, kopā 6 stundas;
02.03.2019. vienā hallē 09:00 – 17:30, kopā 8.5 stundas;
03.03.2019. vienā hallē 09:00 – 16:30, kopā 7.5 stundas;
Kopā 252 stundas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

R. Laizāns
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Iepirkums JFKO 2019/3
„Par futbola halles īres pakalpojumiem starptautisko sacensību futbolā „Rīga Cup”
rīkošanas vajadzībām 18.01.2019.-03.03.2019.”
C sadaļa
PIEDĀVĀJUMA FORMA
1. Iesniedza
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

2. Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr./ Fakss
e-pasta adrese
3. Piedāvājums
Mēs piedāvājam nodrošināt halles īres pakalpojumus saskaņā ar šī iepirkuma
nosacījumiem noteiktajā laika periodā un apjomā:
3.1.
3.2.

Mūsu piedāvājums ir sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām;
Finanšu piedāvājums:
Nosaukums

Cena EUR

Futbola halles īres
1 stundas īres cena:
Pieejamie laiki:
Pieejamie laiki x 1 stundas īres cena=

Kopā (EUR bez PVN)
PVN 12%
Pavisam kopā (EUR ar PVN)
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3.3. Šis piedāvājums ir derīgs 15 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;
3.4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs nodrošināsim tehniskajā specifikācijā
noteiktās prasības;
3.5. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās
daļas izslēgšanas noteikumi un nav citu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā
un pildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja
pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:
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