
 

 

 

 

 

 

 

 „PROJEKTA NOSLĒGUMA PASĀKUMA ORGANIZĒŠANA” 

 

 

NOLIKUMS 

 

 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. UNDP 2011/16) 

 

 

  



1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

Iepirkuma priekšmets: Saskaņā ar šī Nolikuma 1.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju 

iepirkuma priekšmets sastāv no 3 sadaļām. Iepirkuma priekšmets nav dalāms daļās. Pretendentam 

jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu kopā: 

 

„PROJEKTA NOSLĒGUMA PASĀKUMA ORGANIZĒŠANA” 

Pretendentam ir jānoorganizē noslēguma pasākums projektam „Labas veselības aprūpes 

atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā 

arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos” 2012. gada 12. janvārī. 
 

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM 

 

Piedāvājuma sagatavošana:  

 Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā;  

 Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) 

parakstītais Tehniskais un Finanšu piedāvājums (1. pielikums);  

 

Piedāvājuma noformēšana:  

 Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un 

skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  

 

 



1. pielikums 

Iepirkuma „Projekta noslēguma pasākuma organizēšana” dokumentācijai 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
 

Specifikācija Pretendenta piedāvājuma apraksts: Pretendenta 

piedāvātā cena, 

Ls/gab. 

Pretendenta 

piedāvātā cena 

kopā, Ls 

1. Noslēguma pasākuma organizēšana un vadīšana 

Izstrādāt noslēguma pasākuma scenāriju un veikt tā izpildi, 

piesaistīt (nodrošināt) pasākuma vadītāju un nodrošināt 

pasākuma vadīšanu un koordinēšanu. 

 n/a  

2. Piemiņas dāvanu nodrošināšana projekta sadarbības partneriem 

Nodrošināt piemiņas dāvanu komplektus sadarbības 

partneriem*, bet ne vairāk kā 550 Ls (iesk. PVN):  

   

 8 dāvanas - aptuveni 7 Ls/gab. vērtībā    

 9 dāvanas - aptuveni 10 Ls/gab. vērtībā    

 5 dāvanas - aptuveni 13 Ls/gab. vērtībā    

 2 dāvanas - aptuveni 14 Ls/gab. vērtībā    

 6 dāvanas - aptuveni 16 Ls/gab. vērtībā    

 6 dāvanas - aptuveni 20 Ls/gab. vērtībā    

 1 dāvana - aptuveni 25 Ls/gab. vērtībā    

3. Restorāna un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 

Nodrošināt augstas kvalitātes un apkalpošanas restorāna un ēdināšanas 

pakalpojumus 55* cilvēkiem Vecrīgā vai Rīgas centrālajā daļā 

izmantojot bioloģiski audzētos produktus vai līdzīgas koncepcijas 

restorānā (vēlams ar atsevišķu zāli pasākuma norises laikā). Vakariņu 

laikā pretendentam jānodrošina: 

 vismaz 6 uzkodu veidi (t.sk. gaļas plate, zivju plate, dārzeņu 

plate, u.c.); 

 vismaz 3 pamatēdienu izvēle (t.sk. gaļas ēdiens, zivju ēdiens, 

veģetārais ēdiens); 

 vismaz 3 desertu izvēle 

 vismaz 5 bezalkoholisko dzērienu izvēle. 

   

* Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt skaitu atbilstoši faktiskajai situācijai ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma norises 

  



PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS:  

 

N.p.k. Pakalpojums Pretendenta piedāvātā 

cena, Ls 

1. Noslēguma pasākuma organizēšana un vadīšana  

2. Piemiņas dāvanu nodrošināšana projekta sadarbības partneriem  

3. Restorāna un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana  

Kopējā cena bez PVN, Ls  

PVN, Ls  

Kopējā cena ar PVN, Ls  

 

Pretendenta paraksts
1
: ___________________________________________________ 

Pretendenta nosaukums: ___________________________________________________ 

Pretendenta juridiskā adrese: ___________________________________________________ 

Pretendenta tālruņa numurs:  ___________________________________________________ 

Pretendenta e-pasts:  ___________________________________________________ 

Pretendenta bankas rekvizīti ___________________________________________________ 

Pretendenta kontaktpersona: 

amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: ___________________________________________________ 

                                                           
1 Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 


