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Par dalību iepirkumā, par ledus
halles pakalpojumu sniegšanu EJIHL 2019/ 1
Uzaicinām Jūs piedalīties Europas Junior Ice Hockey League ( Eiropas Junioru Ledus
Hokeja Līga , turpmāk tekstā - Līga) organizētajā iepirkuma EJIHL 2019/1 un iesniegt
piedāvājumu par ledus halles pakalpojuma sniegšanu ,, Rīgas Kauss 2019” turnīra
nodrošināšanai .
• Iepirkuma kontaktpersona – ,,EJIHL” pārstāvim Gints Bikars 25454703
• Paredzamais līguma izpildes laiks – no 29.03.-29.04.2019.
• Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pa pastu Mārupes nov., Mārupe,
Zeltiņu iela 16, LV-2167 Līdz 14.03.2019., līdz plkst.09:00.
Paredzamais līguma izpildes laiks - līdz 2019. gada 29.aprīlim no līguma parakstīšanas
dienas.
Piedāvājums jāiesniedz ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā, slēgtā aploksnē, uz tās
norādot pretendenta nosaukumu, adresi, kā arī atzīmi - ,, Publiskajam iepirkumam EJIHL
2019/1 par ledus halles pakalpojumu sniegšanu ,, Rīgas Kauss 2019”
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām (pielikumā).
Pieteikumā jāiekļauj:
1. Piedāvājums pakalpojumu sniegšanai , saskaņā ar Piedāvājuma Formu.
Prasības pretendentiem:
1. Pretendentiem jābūt reģistrētiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Iepirkuma komisija reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs.
2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas un Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta izslēgšanas nosacījumi.
PIL 42.panata pirmajā daļā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi komisija veiks šajā pantā un
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteiktajā kārtībā.
Pielikumā : Tehniskā specifikācija uz 1 lp.
Piedāvājuma forma uz 1 lp.
Iepirkuma komisija priekšsēdētājs

\

G. Bikars

European Junior Ice Hockey League
Reg.Nr. 40008141421
Zeltiņu iela 16, Mārupes nov.,Mārupe, LV-2167, Latvija
Phone/ cell phone +371 26499359; e-mail: gbikars@gmail.com
_________________________________________________________________________________
Rīgā
15.02.2019.

Publiskā iepirkuma EJIHL 2019 / 1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pakalpojuma nosaukuma

Ledus laukuma īre starptautiskam bērnu un jauniešu hokeja turnīram
,, Rīgas kauss 2019”.

Pakalpojuma izpildes laiks

Līguma izpildes termiņa ietvaros pakalpojums jāsniedz pēc
iepriekš sastādīta un saskaņota grafika. No 29.03.-29.04.2019.

Prasības telpu nodrošinājums

Ledus hallei jānodrošina:
• Ledus laukums ar izmēru maksimālais izmērs
61 m x 30 m, minimālais izmērs 58 m x 28 m;
• Ģērbtuves kur vienlaicīgi var pārģērbties 6 hokeja
komandas;
• Hokeja laukuma apmales augstumam ir jābūt 1.17 m-1.22 m;
• Katras komandas spēlētāju sola jābūt diviem izejas vārtiem
uz ledus, vieniem no tiem jāatrodas neitrālā zonā;
• Tablo (elektriskais pulkstenis), kurš spēles laiku katra
perioda sākumā skaita no 20:00 līdz 00:00;
• Ārsta kabinets;
• Tribīnes gar malām ar ietilpību no 400 -600 sēdvietām;
• Nodrošina ēdināšanu 1 st. Laikā 100 cilvēkiem;
• Nodrošināt kvalitatīvas 2 ledus mašīnas (ievērojot izplūdes
gāzes daudzumu);
• Ledus hallei jāatrodas Rīgā, vai 10 km no galvenās ledus
arēnas;
Ledus halle nodrošina ledus laukuma kvalitāti atbilstoši Latvijas
hokeja federācijas noteiktajiem kritērijiem.
Ledus halle nodrošina ar telpām un nepieciešamo aparatūru un
inventāru tiesnešu brigādi sacensību laikā.
Tualetes sportistiem un sacensību apmeklētājiem (sievietēm 5-10,
vīriešiem 5-10)
Apsargājam, vismaz 100 transporta vienībām.

Papildprasības

Transporta stāvvieta pie sporta
halles no 29.03.-29.04.2019.
Apkalpojošais personāls
29.03.-29.04.2019.

Apkopējas, saimnieciskie un tehniskie darbinieki u.c. kas nodrošina
halles darbību pasākuma laikā.
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Iepirkums EJIHL 2019/1
PIEDĀVĀJUMA FORMA
1.Iesniedza
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

2.Kontakpersona
Vārds, Uzvārds
Adrese
Tālr./ Fakss
e-pasts
3. Piedāvājums:
Pretendents piedāvā nodrošināt ledus halles pakalpojumus hokeja turnīram
,, Rīgas kauss 2019” ar šī iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā un apjomā:
3.1. Piedāvājums ir sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām:
Pakalpojuma nosaukums
Hokeja turnīra ,, Rīgas Kauss 2019”
ledus halles pakalpojuma.

Stundu skaits

Pakalpojuma cena

3.2. Cenā ir iekļautas visas izmaksas , kas saistītas ar līguma izpildi.
Paraksts
Pretendenta vadītāj,
Vai vadītāja
Pilnvarota persona

Vārds, uzvards:
Amats:
Paraksts:
Datums:

