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protokols nr.1

IEPIRKUMA
“Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016” tehniskais nodrošinājums”
(Identifikācijas Nr. CKTC 2016/3)
NOTEIKUMI
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1.

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs: pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukums 1,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, reģistrācijas Nr. 90001677262, PVN reģistrācijas Nr. LV
90001677262, tālrunis/ fakss: 64121772, e-pasts: cesis@cesis.lv. Pasūtītāja kontaktpersona
ar iepirkuma dokumentāciju saistītos jautājumos: juriste Inese Stivriņa, e-pasts
inese.stivrina@cesis.lv. Pasūtītāja kontaktpersona ar pakalpojuma sniegšanu saistītos
jautājumos: pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors Juris
Markovs, e-pasts juris.markovs@cesis.lv

2.

Pretendenti

2.1.

Iepirkumā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība
(turpmāk – piegādātāju apvienība), kas iesniegusi piedāvājumu atbilstoši iepirkuma
“Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016” tehniskais nodrošinājums” noteikumos (turpmāk –
Noteikumi) izvirzītajām prasībām.
Ja iepirkumā piedalās piegādātāju apvienība, tai uzvaras gadījumā jāizveido
personālsabiedrība.
Piegādātāju apvienības gadījumā katru tās dalībnieku pārstāv fiziska persona ar attiecīgām
paraksta tiesībām. Piegādātāju apvienība izvirza vienu tās dalībnieku, kurš piegādātāju
apvienības vārdā ir pilnvarots parakstīt dokumentus, kas nepieciešami dalībai iepirkumā.
Ja pretendents ir personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, Noteikumos noteiktās
prasības attiecas gan uz personālsabiedrību un visiem tās biedriem, gan uz visiem
piegādātāju apvienības dalībniekiem.
Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:
2.5.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);
2.5.2. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona);
2.5.3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot Noteikumu 2.5.1.un
2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);
2.5.4. visi piegādātāju apvienības dalībnieki, ievērojot Noteikumu 2.5.1.un
2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir piegādātāju apvienība);
2.5.5. pretendenta pilnvarota persona.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.

Saziņa

3.1.

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma
ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, e-pastu. Saziņas dokumentu, kas nosūtīts pa
faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.
Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
Pasūtītājs (iepirkumu komisija) sniegs papildu informāciju par iepirkuma Noteikumiem
pēc rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts Pasūtītāja kontaktpersonai, nosūtot to
piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī ievietojot to Pasūtītāja mājas lapā.

3.2.
3.3.

4.

Informācija par iepirkumu un tā priekšmetu

4.1.

Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir “Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016” tehniskais nodrošinājums”
atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
Tehniskā specifikācija satur obligātas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

4.2.
4.3.
4.4.
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4.10.
4.11.

Pasūtītājs iepirkuma rezultātā noslēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 67.pantu.
Iepirkuma CPV kods: 92300000-4.
Iepirkuma paredzamā līgumcena: ne vairāk kā 21000,00 EUR (bez PVN).
Iepirkuma līguma izpildes vieta:
Pilsētas svētku skatuve Smilšu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā.
Iepirkuma līguma izpildes termiņš:
Pilsētas svētku norise 2016.gada 22.-23.jūlijs.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².pantam.
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

5.

Piedāvājums

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

Piedāvājuma sastāvs:
5.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1 oriģināls un 1 kopija);
5.1.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (1 oriģināls un 1 kopija);
5.1.3. Finanšu - Tehniskais piedāvājums (1 oriģināls un 1 kopija).
Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
5.2.1. Piegādātājs piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 8.martam, plkst.1500,
pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukumā 1
(2.stāvā), Cēsīs, Cēsu novadā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa
pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā
minētajam termiņam. Iesniegtais piedāvājums ir Pasūtītāja īpašums.
5.2.2. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
Piedāvājuma noformējums:
5.3.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), uz kura
norāda:
a.
Pasūtītāja nosaukumu un adresi;
b.
Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
c.
Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru;
d.
Atzīmi “Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016” tehniskais nodrošinājums”
(identifikācijas Nr. CKTC 2016/3).
5.3.2. Piedāvājums drukātā formātā tiek iesniegts 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens)
eksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS”, 1 (viens) eksemplārs ar norādi „KOPIJA”.
5.3.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam,
bez labojumiem un dzēsumiem.
5.3.4. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un
caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu.
5.3.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas
apliecinājums ietver:
a.
norādi „KOPIJA PAREIZA”,
b.
pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta pārstāvja parakstu
un paraksta atšifrējumu,
c.
apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
5.3.6. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājums jāiesniedz par visu
iepirkuma priekšmetu.
5.3.7. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ
pretendentam.
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Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana
5.4.1. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
savu piedāvājumu, iesniedzot iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. Paziņojumu
iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda Noteikumu 5.3.1.punktā minētos
rekvizītus, kā arī sniedz skaidru atzīmi par saturu – “GROZĪJUMI” vai
“ATSAUKUMS”.
5.4.2. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendentu no tālākas
dalības iepirkumā.

5.4.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

6.

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
6.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek
likvidēts;
6.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās
datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par
plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad
iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz
iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas
reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro;
6.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi 6.1.1.un 6.1.2.apakšpunktā minētie nosacījumi.
Pretendentam ir tiesības balstīties uz apakšuzņēmēju iespējam. Tādā gadījumā pretendentam
piedāvājumā jāiekļauj dokuments, no kura būtu secināms, kā apakšuzņēmējs, uz kura iespējām
pretendents balstās, pretendenta rīcībā nodos konkrētos resursus līguma izpildes nodrošināšanai, kā
arī norādīt apakšuzņēmējam nododamo darbu daļu.
Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un Pretendenta
iespējām sniegt pakalpojumus:

6.1.

Nr.
p.k.

6.2.1.

Prasības attiecībā uz pretendenta Dokumenti, kas apliecina pretendenta
atbilstību profesionālās darbības atbilstību
prasībām
attiecībā
uz
veikšanai:
profesionālās darbības veikšanu un
Pasūtītāja
patstāvīgi
iegūstamā
informācija par pretendenta atbilstību
profesionālās darbības veikšanai:
Pretendents ir reģistrēts un sertificēts Komisija pārbauda vai pretendents –
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
tiesīgs nodarboties ar komercdarbību Komercreģistrā reģistrēts komersants – ir
un sniegt Pasūtītājam iepirkuma reģistrēts
Uzņēmumu
reģistra
priekšmetā minētos pakalpojumus.
Komercreģistrā;
Ja par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīta Pretendentam ir tiesības pievienot
personu apvienība, tās pienākums ir līdz piedāvājumam dokumentu (apliecinātu
iepirkuma Līguma noslēgšanai, bet ne kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir
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vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu,
izveidot
pilnsabiedrību
vai
komandītsabiedrību,
reģistrējot
to
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, un
iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos
dokumentus (komersanta reģistrācijas
apliecību)
iepirkuma
Līguma
noslēgšanai.

6.2.2.

6.2.3.

Prasības attiecībā uz pretendenta
saimniecisko un finansiālo stāvokli un
tehniskajām iespējām saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 40., 41.
un 42.pantu
Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir
īstenojis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga
apjoma līgumus pasākumu tehniskā
nodrošinājuma pakalpojumu sniegšanas
jomā. Par līdzvērtīga apjoma līgumu
uzskata līgumu saskaņā ar kuru ir veikta
pasākumu tehniskā nodrošinājuma
pakalpojumu sniegšana vismaz 80%
apmērā no šim iepirkumam piedāvātās
līguma cenas.
Pretendenta gada finanšu apgrozījums
pēdējo triju gadu laikā – vidēji gadā
pārsniedz
piedāvāto
līgumcenu.
Pretendenti,
kas
dibināti
vēlāk,
apliecina, ka vidēji gadā finanšu
apgrozījums
nostrādātajā
periodā
pārsniedz piedāvāto līgumcenu.
Ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība, Pretendenta gada vidējais
finanšu apgrozījums pēdējo trīs finanšu
gadu laikā summējas no visu personu
apvienības dalībnieku finanšu gada
vidējiem apgrozījumiem pēdējo trīs
gadu laikā.
Pretendents drīkst balstīties uz citu
uzņēmēju iespējām šīs prasības izpildē.
Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie finanšu
resursi un ja minētās personas uzņemas
finansiālu atbildību par līgumu.
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reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra Komercreģistrā.
Pretendents - ārvalstu komersants –
iesniedz kompetentas attiecīgās valsts
institūcijas izsniegtu dokumentu (oriģinālu
vai apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka
pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās
valsts normatīvo aktu prasībām;
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība, tad iesniedzams apliecinājums,
ka gadījumā, ja apvienība tiks atzīta par
atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies
Komercreģistrā.
Dokumenti, kas apliecina pretendenta
atbilstību
profesionālās
darbības
veikšanai, saimniecisko un finansiālo
stāvokli un tehniskās iespējas
Pretendenta apliecinājums par pieredzi
pasākumu
tehniskā
nodrošinājuma
pakalpojumu sniegšanā pēdējo trīs gadu
laikā, norādot pakalpojumu saņēmēju,
kontaktpersona atsauksmēm, pakalpojumu
sniegšanas laiku, objektu, kā arī līguma
vērtību, darbu apjomus, pievienojot sniegto
pakalpojumu aprakstu.
Pretendenta parakstīta izziņa par gada
finanšu apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) gadu
laikā, norādot finanšu apgrozījumu par
katru gadu.

Ja Pretendents balstās uz citu uzņēmēju
iespējām, tas iesniedz dokumentus, kas
apliecina, ka kopā ar citu tirgus dalībnieku
palīdzību ir
apvienojies personu
apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par
līguma
izpildi,
t.sk.
finansiālajām
saistībām, vai pretendents iesniedz citus
līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram,
apņemšanos uz līguma izpildes brīdi
izveidot apvienību, kas būs solidāri

6.2.4.

6.2.5.

Pretendents savā piedāvājumā norāda
visus tos apakšuzņēmējus, kuru
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 20 (divdesmit) procenti no
kopējās iepirkuma Līguma vērtības vai
lielāka.
Pretendents spēj nodrošināt, ka ne vēlāk
kā 20 dienas pirms darbu uzsākšanas
Pilsētas svētkos “Cēsu svētki 2016”
veiks vispārējo civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu, kas nodrošina to
zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties
Pretendenta darbinieku darbības vai
bezdarbības rezultātā.

atbildīga par līguma izpildi).
Ja šādi apakšuzņēmēji tiek piesaistīti apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par
gatavību
piedalīties
pakalpojuma
sniegšanā.
Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums,
ka, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības
slēgt līgumu, ne vēlāk kā 20 dienas pirms
darbu uzsākšanas Pilsētas svētkos “Cēsu
svētki 2016” veiks vispārējo civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu, Pretendents
veiks vispārējo civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu,
kas
nodrošina
to
zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties
Pretendenta darbinieku darbības vai
bezdarbības
rezultātā
vai
polises
apliecināta kopija, kas apliecina, ka
pretendents ir veicis šādu apdrošināšanu.

7. Iesniedzamie dokumenti
7.1. Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti
šajā punktā.
7.2.
Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā:
Pretendents sagatavo pieteikumu dalībai iepirkumā atbilstoši Noteikumu 1.Pielikumam.
7.3.
Pilnvarojums:
7.3.1. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā
arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas
tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros.
7.3.2. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai
piegādātāju apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina
attiecīgā personālsabiedrības biedra vai piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarota
persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības
pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku
iepirkuma ietvaros.
7.3.3. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru
parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko
personu.
7.4.
Finanšu - Tehniskais piedāvājums:
7.4.1. Finanšu – Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Noteikumu 3.pielikumam.
Finanšu - Tehniskajā piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena.
7.4.2. Cenā jāiekļauj visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus. Papildus
izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas.
7.4.3. Cenā ietver arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja
tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus plānotajā līguma izpildes laikā.
7.4.4. Cenas norāda euro (EUR) ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata, ar un bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
8. Piedāvājuma noraidīšana
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Piedāvājums tiek noraidīts, ja:
8.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst
Noteikumos noteiktajām prasībām;
8.1.2. Pretendents nav iesniedzis Noteikumu prasībām atbilstošus Pretendenta
kvalifikācijas dokumentus vai tas neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;
8.1.3. Piedāvājumā ietvertais Finanšu - Tehniskais piedāvājums neatbilst Noteikumos
noteiktajām prasībām;
8.1.4. Piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par Pretendentu vai apakšuzņēmēju.
8.2.
Piedāvājumi, kuri neatbilst Noteikumos noteiktajām noformējuma prasībām var tikt
noraidīti, ja to neatbilstība Noteikumos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
8.1.

9. Piedāvājumu vērtēšana
9.1. Iepirkumu komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas iesniegti šajos Noteikumos paredzētajā
termiņā un kārtībā.
9.1.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Lai pārliecinātos, vai Pretendenta piedāvājums atbilst Noteikumos noteiktajām
piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija veiks Noteikumu
5.3.punktā noteikto prasību pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas
noraidīs to Pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc Noteikumos
noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem,
t.i., ja tiks konstatēta tāda piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām, kas var
ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Pretendentu (piedāvājums nav
parakstīts, piedāvājumam trūkst dokumentu, dokumenti nav atbilstoši iesieti un to
lapas ir iespējams atdalīt u.c.).
9.1.2. 2. posms – Pretendentu atlase
Lai pārliecinātos, vai pretendents un tā iesaistītie apakšuzņēmēji atbilst Noteikumos
noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, iepirkumu komisija veiks
Noteikumu 6. un 7.sadaļā noteikto prasību un dokumentu pārbaudi. Iepirkumu
komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā,
vadoties pēc Noteikumos noteiktajām Pretendentiem un to iesaistītajiem
apakšuzņēmējiem prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem.
9.1.3. 3. posms – Finanšu - Tehniskā piedāvājuma pārbaude
Lai pārliecinātos, vai Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai,
Iepirkuma komisija veiks Finanšu - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi
Noteikumu Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija bez
tālākas izskatīšanas noraidīs to Pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc
Noteikumos noteiktajām prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem.
Vērtējot Finanšu - Tehnisko piedāvājumu, Iepirkumu komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā
nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks
pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par aritmētisko kļūdu
labojumiem Pasūtītājs informēs Pretendentu.
Lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs
var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, pamatojumu
cenas pazeminājumam. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu,
Iepirkuma komisija to izslēgs no turpmākās dalības iepirkuma procedūras.
9.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2.
vai 6.1.3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
9.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šo noteikumu
6.1.3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
a) par šo noteikumu 6.1.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,
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b) par šo noteikumu 6.1.2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta.
Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot
pretendenta un šo noteikumu 6.1.3.punktā minētās personas piekrišanu;
9.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šo noteikumu
6.1.3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šo noteikumu 6.1.3.punktā minēto personu
neattiecas šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2. vai 6.1.3.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu
izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā
neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
9.3.
Atkarībā no atbilstoši šo noteikumu 9.2.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
9.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šo noteikumu
6.1.3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
9.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu
parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir
konstatēts, ka tam vai šo noteikumu 6.1.3.punktā minētajai personai dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai
dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā
uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas
dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šo
noteikumu 6.1.3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav
iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
10. Iepirkuma līgums
10.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis
Noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu, un kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
10.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu, slēdz
iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.
10.3. Iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu tiek slēgts, ņemot vērā pretendenta piedāvājumā
norādīto cenu.
11. Papildus informācija
11.1. Pasūtītājs Pilsētas svētkos “Cēsu svētki 2016” nodrošina:
11.1.1. 25 pārvietojamas plastmasas atkritumu tvertnes ar nepieciešamo daudzumu atkritumu
maisu;
11.1.2. teritorijas uzkopšanu pirms un pēc pasākuma, t.sk. atkritumu izvešanu;
11.1.3. maksājumu veikšanu autortiesību aģentūrai;
11.1.4. pasākuma civiltiesisko apdrošināšanu;
11.1.5. elektrības pieslēguma vietu;
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11.1.6. satiksmes organizēšanu pasākuma vietas tuvumā un nepieciešamo ceļu satiksmes zīmju
izvietošanu.
11.2. Pretendents Pilsētas svētkos “Cēsu svētki 2016” nodrošina izbraukuma tirdzniecības veicēju
atlasi, kā arī tirdzniecības veicēju saraksta un kontaktinformācijas iesniegšanu Pasūtītājam ne
vēlāk kā 30 dienas pirms pasākuma (tirdzniecības atļauju sagatavošanai un izsniegšanai).
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1.pielikums
iepirkuma “Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016”
tehniskais nodrošinājums”
(identifikācijas Nr. CKTC 2016/3) noteikumiem
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
“Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016” tehniskais nodrošinājums”
identifikācijas Nr. CKTC 2016/3

Vieta

Datums

Informācija par Pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un
datums:
PVN maksātāja reģistrācijas
numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Ar šo mēs apliecinām savu dalību augstāk norādītajā iepirkumā.
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Noteikumiem, tajā skaitā ar Tehnisko
specifikāciju un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami,
iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Ar šo apliecinām, ka visā līguma izpildes laikā piedāvātās cenas nebūs augstākas par
Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.
Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82.panta piektajā daļā
ietvertie izslēgšanas nosacījumi.
Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.
Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts
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2.pielikums
iepirkuma “Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016”
tehniskais nodrošinājums”
(identifikācijas Nr. CKTC 2016/3) noteikumiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
CĒSU SVĒTKI 2016
SKATUVE SMILŠU LAUKUMĀ 22-23.07.2016.
22.07.2016. Smilšu laukums (skatuves darbības laiks: 19:00-04:00)
- Vietējā (Cēsu) grupa
- Latviešu indie/ pop/ rock grupa
- Atpazīstama latviešu, vai ārzemju indie/ pop/ rock grupa
- Headline. Atpazīstama latviešu, vai ārzemju grupa
- Atpazīstama latviešu, vai ārzemju rock/ folk/ indie grupa
- Atpazīstams, profesionāls radio, vai klubu DJs
23.07.2016. Smilšu laukums (skatuves darbības laiks: 16:00-04:00)
- Vietējā (Cēsu) grupa
- Latviešu indie/ folk/ rock grupa
- Atpazīstama latviešu indie/ folk grupa, vai dziesminieks
- Latviešu, vai ārzemju indie/ rock grupa
- Atpazīstama latviešu, vai ārzemju rock/ pop grupa
- Atpazīstama latviešu, vai ārzemju rock/ folk/ pop grupa
- Headline. Starptautiski atzīta ārzemju, vai latviešu grupa
- Atpazīstama latviešu, vai ārzemju rock/ pop grupa
- Atpazīstams, profesionāls radio, vai klubu DJs

1.

Programma

2.

Skatuve, skaņa, gaisma, personāls

2.1.

Publikas
apskaņošanas
audio sistēma

Apskaņošanas sistēmai jānodrošina vienmērīgs skaņas spiediena un
frekvenču pārklājums visā publikas zonā. Apskaņošanas sistēmai jābūt
iekārtai skatuves “spārnos” kreisajā un labajā skatuves pusē. Visiem
piekares elementiem jābūt ar ražotāja sertifikātu.
2.1.1. 12 gab. 3 joslu aktīvā dalījuma rupora Line Array tipa akustiskā
sistēma. Sistēmas horizontālā dispersija ne mazāk kā 90 grādi.
Frekvenču josla 60Hz ... 18kHz. Maksimālais skaņas spiediena
līmenis (SPL):141dB
2.1.2. 4 gab. Zemo frekvenču kardioīda virziendarbības akustiskās
sistēmas. Zemfekvenču akustiskajai sistēmai jānodrošina vismaz
18dB vājinājums skandas aizmugurē. Frekvenču josla 25Hz ...
100Hz. Maksimālais skaņas spiediena līmenis (SPL): 145dB
2.1.3. Skatuves priekšas apskaņošanas sistēma: 2 gab. 2 joslu akustiskā
sistēma, kuras horizontālā dispersija ne mazāk kā 90 grādi,
vertikālā dispersija ne mazāk kā 60 grādi. Frekvenču josla 60Hz
... 18 kHz. Maksimālais skaņas spiediena līmenis (SPL): 130dB
2.1.4. Skaļruņu komplektam jānodrošina 4 neatkarīgus ieejas kanālus –
katram line array blokam pa 2 zonām, katriem zemo frekvenču
skaļruņiem pa 1 zonai. Katrai zonai ir jābūt izdalītai delay un EQ
funkcijām. Visai sistēmai ir jābūt brīvi konfigurējamai un
monitorējama attālināti ar iespēju sekot visiem sistēmas
parametriem.
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2.2.

Apskaņošanas
pults

2.3.

Skatuves
apskaņošanas
sistēma

2.4.

Backline
aprīkojums

2.5.

Gaismu tehnika

2.6.

Skatuves
konstrukcijas

Digitālā audio miksa pults ar kvantizācijas frekvenci 96kHz. Digitālai
audio miksa pultij jāsastāv no kontrolvirsmas ar vismaz 36 līmeņa
regulatoriem, 26 brīvi piesaistāmām funkciju pogām (soft key).
Jānodoršina pults skatuves ieeju procesors ar vismaz 64 XLR ieejām un
32 izejas XLR ligzdām. Digitālajai audio miksa pultij jābūt ar vismaz 16
DCA grupām un vismaz ar 12 efektu procesoriem. Jābūt iespējai pulti
attālināti vadīt ar iPad, kā arī nepieciešams USB/CD atskaņotājs.
2.3.1. 7 gab. 2 joslu aktīvā dalījuma akustiskā sistēma. Sistēmas
horizontālā dispersija ne mazāk kā 60 grādi, vertikālā dispersija
ne mazāk kā 90 grādi. Katras akustiskās sistēmas AES jauda ne
mazāka kā 1000W. Frekvenču josla 58Hz ... 18 kHz. Maksimālais
skaņas spiediena līmenis (SPL): 141dB
2.3.2. 1 gab. zemo frekvenču akustiskā sistēma. Frekvenču josla 28Hz
... 100Hz. Maksimālais skaņas spiediena līmenis (SPL): 141db
2.3.3. Skaļruņu komplektam jānodrošina 6 neatkarīgus ieeju kanālus.
Mikrofoni, statīvi un vadi saskaņā ar grupu raideriem un pasākuma
organizātora prasībām.
2.4.1. Pilns bungu komplekts ar šķīvjiem un jaunām bungu plēvēm.
Ieteicamie modeļi TAMA Starclassic B/B, Yamaha Stage
Custom, DW drums Performance standart. Komplektācija: 22"
kick, 14'' snare, 10''-12''-14''-16'' toms, 5x Cymball stands +
aprīkojums.
2.4.2. Basa sistēma - 8x10 + HF kabinets, pastiprinātājs ar jaudu >450W
1gab.
2.4.3. Ģitāru sistēmas - 50-100W Fender, VOX vai Marshall lampu
pastiprinātāja sistēmas - 2gab.
Modeļi saskaņā ar grupu raideriem.
2.5.1. 9 gab. – Kustīgā galva ar CMY krāsu jaukšanu. Vismaz 24000
lumenu gaismas jauda, stara leņķis vismaz 2,5 līdz 45 grādi, divi
gobo-wheel, animācijas efekts, divas rotējošas prizmas, frost
filtrs.
2.5.2. 12 gab.– Kustīgā LED wash galva ar RGBW krāsu jaukšanu.
Vismaz 3800 lumenu gaismas jauda, stara leņķis vismaz 11-55
grādi.
2.5.3. 7 gab. – Kustīgā “beam” efektu galva ar vismaz 14 fiksētām
krāsām. Vismaz 7950 lumenu gaismas jauda, stara leņķis 0 līdz
3,8 grādi, vismaz 17 gobo, rotējoša prizma, frost filtrs.
2.5.4. 18 gab. LED paneļi – LED paneļi ar vismaz sešām 5W RGBA
multidiodēm. DMX kontrole ar atsevišķiem krāsu, dimmera,
shutter un efektu kanāliem.
2.5.5. Gaismu vadības pults ar vismaz 4 fiziskiem universiem un kopā
līdz 16 universiem izmantojot ArtNet.
2.5.6. Miglas nodrošināšanas iekārta ar DMX kontroli.
Gaismu tehnika, tās skaits var tikt mainīti, saskaņojot to ar organizatoru.
2.6.1. 9 x 7 x 7m skatuves jumta konstrukcija. Jumta konstrukcijai
jānodrošina lietus nenokļūšana uz skatuves. Jumta konstrukcijas
kravnesībai jābūt vismaz 6 t.
2.6.2. 3 gaismu iekares iekārtas jumta konstrukcijā un paceļamas
atsevišķi no jumta ar elektriskajiem telferiem. Kravnesība 0,5 t.
2.6.3. Skatuves sānā (monland) 4 x 4m nojume ar jumtu un slēgtiem
sāniem vienā līmenī savienota ar skatuves podestu.
2.6.4. Skatuves malā, zemes līmeni 5 x 4m nojume ar jumtu un slēgtiem
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2.7.

2.8.

3.

4.
5.

6.

sāniem mākslinieku vajadzībām (backstage).
2.6.5. Monland atsevišķa uzeja.
2.6.6. 3 x 3m jumts ar slēgtiem sāniem skaņu un gaismu režisoriem.
Jābūt droši nostriprinātam pie zemes un lietus laikā nodrošina
ūdens necaurlaidību. Vismaz Mastertent līmeņa (tirgus būdiņas
neder!).
2.6.7. Visas skatuves un fermu konstrukcijas sertificētas un izmantotas
atbilstoši tam, kā to paredzējis ražotājs.
2.6.8. Nodrošināt pūļa barjeru skatuves platumā.
Skatuves
2.7.1. Skatuves podests 9 x 7m. Podestam jābūt līdzenam/vienā līmenī.
podestūra un
Kravnesība 750kg/m2.
aprīkojums
2.7.2. Skatuves malā monland podestūra 4 x 4m. Podestam jābūt
līdzenam/vienā līmenī. Kravnesība 750kg/ m2.
2.7.3. Stabils bungu podests 2 x 3m, H=0,3m.
Personāls
Pasākuma apkalpojošam uzņēmumam (pretendentam) ir jābūt pieredzei
pasākumu plānošanā, apkalpošanā un personāla vadīšanā, lai pasākuma
organizators nerisinātu jautājumus, kuri ir pretendenta kompetencē.
Kvalificēti skaņu/gaismu režisori un skatuves tehniķi ar darba pieredzi
vismaz 5 gadi starptaustisko un republikas mēroga pasākumu
apkalpošanā.
2.8.1. Pasākuma laikā apkalpojošais personāls ar skaitu vismaz:
 Skaņu režisors
 Divi skaņu tehniķi (stagehand)
 Gaismu režisors
 Gaismu tehniķis
 Skatuves menedžeris
Apsardze/drošība 3.1 Nodrošnāt vismaz 10 sertificētus apsardzes darbiniekus teritorijas,
apmeklētāju un skatuves drošībai no 22.07.2016.-23.07.2016.
3.2.Mobilais žogs pasākuma teritorijas norobežošanai (posmi savstarpēji
savienojami) 200 tk/m un 50 gb. stiprinājuma pēdas.
Nodrošināt vismaz 10 pārvietojamās tualetes un to tīrīšanu pasākuma
Pārvietojamās
laikā (tīrīt 22.07.2016. vakarā, 23.07.2016. no rīta un vakarā).
tualetes
Profesionāla video tiešraide mobilajā televīzijā, kas abu dienu garumā
Video tiešraide
tiek raidīta vismaz ar četrām kamerām, translējot to arī viedtālruņiem
piemērotā platformā. Iespēja retranslēt video arī citās ar pasākumu
saistītās mājaslapās.
Video intervijas ar pasākuma dalībniekiem, kā arī video materiāla
iegūšana pēc pasākuma.
Profesionālas digitālās komunikācijas nodrošināšana vismaz 4 mēnešu
Reklāma
garumā pirms pasākuma, sadarbībai piesaistot vismaz divus plašsaziņas
līdzekļus, no kuriem vismaz viens atrodas starp valsts populārākajiem
medijiem. Reklāmas kampaņas un/vai aktīva komunikācija sociālajos
tīklos “Facebook”, “Twitter” un “Instagram”.
Pasākuma programmas izziņošana medijos, kā arī vismaz 7 preses relīžu
publicēšana medijos.
Reklāmas koncerts 3 mēnešus pirms pasākuma, kurā piesaistīti vismaz
vieni no pasākuma galvenajiem viesiem. Reklāmas koncerta relīžu
publicēšana, pasākuma foto atskats un tā publicēšana vismaz vienā
medijā.
Digitālo reklāmas baneru publicēšana vismaz divos medijos, radio
reklāmas izveide un publicēšana.
Pasākuma reklāmas banera izveide fiziskā formātā; tā izvietošana
13

7.

Dizains /
noformējums

publiskā lokācijas vietā Cēsīs.
Pasākuma vizuālās identitātes izveide, pasākuma plakāta izveide,
reklāmas baneru izstrāde, uzlīmju dizaina nodrošināšana, kā arī
reklāmas materialu – t-kreklu u.c. – izveide.
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3.pielikums
iepirkuma “Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016”
tehniskais nodrošinājums”
(identifikācijas Nr. CKTC 2016/3) noteikumiem
FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam
“Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016” tehniskais nodrošinājums”
identifikācijas Nr. CKTC 2016/3
_________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.)
piedāvājam veikt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā,
bez ierobežojumiem:
Mūsu finanšu piedāvājums ir:
Piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Nr.
1.

Programma

2.

Skatuve, skaņa, gaisma, personāls

2.1.

2.8.

Publikas
apskaņošanas
audio sistēma
Apskaņošanas
pults
Skatuves
apskaņošanas
sistēma
Backline
aprīkojums
Gaismu
tehnika
Skatuves
konstrukcijas
Skatuves
podestūra un
aprīkojums
Personāls

3.

Apsardze

4.

Pārvietojamās
tualetes

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
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Cena
EUR, bez
PVN

5.
6.
7.

Video
tiešraide
Reklāma
Dizains /
noformējums
Līgumcena (bez PVN):
PVN:
Līgumcena kopā (ar PVN):

Paraksts……………………
Z.v.
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