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Rīgā, 2019. gada 6. septembrī

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU DALĪBAI KONKURSĀ
Iepirkums Nr. 260-3-19

Uzaicinām iesniegt piedāvājumu VAS „Latvijas Loto” SuperBingo TV studijas
apgaismošanas komplekta iegādes un uzstādīšanas Šmerļa ielā 3, Rīgā iepirkumā.
Ja Jūsu sabiedrībai ir interese piedalīties iepriekš minētajā konkursā, aicinām Jūs iesniegt
piedāvājumu, ievērojot šajā uzaicinājumā un tā pielikumos noteiktās VAS “Latvijas Loto”
prasības.
Noformētu piedāvājumu, ievērojot konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās VAS
„Latvijas Loto” prasības, lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 16. septembra plkst. 12:00, nosūtot
to elektroniski uz e-pastu: aiga.rozina@latloto.lv
Šis uzaicinājums un tam pievienotie pielikumi, kopā uz 17 lappusēm, veido pilnu
iesniedzamajam piedāvājumam izvirzīto prasību saturu un, sagatavojot pieteikumu, ir apskatāmi
to kopsakarībā.
Uzaicinājuma vēstulei ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums

Darba uzdevums un prasības pretendentiem
Pieteikuma vēstule
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Pieredzes apliecinājums
Informācija par pretendenta personālu

Atbildīgais par konkursa norisi
VAS „Latvijas Loto”
Mārketinga direktore
Aiga Roziņa
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1. Pielikums

DARBA UZDEVUMS UN PRASĪBAS PRETENDENTIEM
1.

Vispārīgā informācija

1.1. VAS „Latvijas Loto” nav Pasūtītājs LR 2016. gada 15. decembra likuma „Publisko
iepirkumu likums” 1.panta 19. punkta izpratnē, jo darbībai ir komerciāls raksturs un līdz
ar to tā atbilst tikai vienam no 19. punktā izvirzītajiem kritērijiem (piemērošanai
nepieciešama atbilstība abiem likuma 19. punktā izvirzītajiem kritērijiem);
1.2. VAS „Latvijas Loto” veic preču iegādi saskaņā ar komercuzņēmumā apstiprināto
Iepirkumu politiku un procedūrām.
2.

Konkursa priekšmets

2.1. Iepirkuma konkursa priekšmets ir nepieciešamā VAS “Latvijas Loto” SuperBingo TV
studijas apgaismošanas komplekta iegāde un uzstādīšana Šmerļa ielā 3, Rīgā (turpmāk
tekstā arī Prece), saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” noteiktajām prasībām (skat. 3.
pielikumu) un atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
2.2. Konkursa priekšmets:
2.2.1. TV studijas apgaismošanas komplekts un tā uzstādīšana.
3.

Līguma izpildes vieta

3.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika;
4.

Konkursa norise

4.1. Konkurss tiek organizēts vienā posmā:
4.1.1. Piedāvājumu saņemšana un vērtēšana.
5.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 16. septembris, plkst.12:00;
5.2. Piedāvājums jāiesniedz
aiga.rozina@latloto.lv
6.

elektroniskā

formātā,

nosūtot

to

uz

e-pastu:

Kontaktpersona

6.1. Kontaktpersona: VAS „Latvijas Loto” Mārketinga direktore Aiga Roziņa,
e-pasts: aiga.rozina@latloto.lv
7.

Prasības pretendentiem

7.1. Pretendenta komercdarbība ir reģistrēta Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
7.2. Pretendents nav nonācis grūtībās ar maksājumu saistību izpildi, pret to nav ierosināta
maksātnespējas lieta, nav pasludināts tā maksātnespējas process un/vai uzsākta bankrota
procedūra, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, un/vai netiek konstatēti
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apstākļi (nepastāv draudi) par tā likvidāciju līdz līgumsaistību izpildes paredzamajam
beigu termiņam;
7.3. Pretendentam Latvijas Republikā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādu virs
EUR 150, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
7.4. Pretendents nav sankciju subjekts Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju likuma izpratnē;
7.5. Pretendents ir reģistrējis patiesā labuma guvējus, ja to saskaņā ar likumu ir bijis jāreģistrē;
7.6. Prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi profesionālajām spējām un personālu:
7.6.1. Pretendents iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā (2017. un 2018. gadā) ir izpildījis
vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus pēc apjoma un specifikas gaismas
tehnikas piegādes un uzstādīšanas līgumus.
7.6.2. Pretendentam ir jānodrošina speciālists, kurš veiks Pasūtītāja personāla apmācības
darbam ar piegādāto gaismas aparatūru. Speciālistam ir jābūt zināšanām par
piedāvāto gaismas aparatūru, kuru pamato ar ražotāja/oficiālā pārstāvja izsniegtu
sertifikātu/apliecību vai mācību iestādes izsniegtu izglītības/apmācību
dokumentu.
7.6.3. Pretendentam līguma izpildei jāpiedāvā atbildīgais speciālists par gaismas
tehnikas uzstādīšanu, programmēšanu, tehniskā risinājuma skices izstrādi, kuram
ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu izpildē.
7.6.4. Pretendentam līguma izpildei jānodrošina sertificēts elektriķis tehniskajā
specifikācijā paredzēto elektromontāžas darbu veikšanai.
7.7. Pretendenta neatbilstība vienai vai vairākām prasībām ir pietiekošs iemesls, lai Pasūtītājs
izslēgtu pretendentu no tālākas piedāvājuma izskatīšanas procedūras.

7.8. PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI:
7.8.1.

Pretendenta aizpildīta un parakstīta Pieteikuma vēstule (skat. 2. pielikumu);

7.8.2. Pretendenta – juridiskās personas Komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai
izdruka no interneta, kas norāda Komersanta reģistrācijas datus;
7.8.3. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents nav sankciju subjekts Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē;
7.8.4. Izdruka no Uzņēmuma reģistra vai Lursoft datu bāzes par patiesā labuma guvēju.
7.8.5. Pretendenta sagatavots un parakstīts piedāvājums atbilstoši Tehniskās specifikācijas
prasībām (3. pielikums), t.sk.:
7.8.5.1. obligāti jāiesniedz Pretendenta aizpildītas un parakstītas 3.pielikuma 1.tabula
un 2.tabula;
7.8.6. Pretendenta sagatavots un parakstīts Finanšu piedāvājums (4. pielikums);
7.8.7. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (5. pielikums)
7.8.7.1.Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par pretendenta pieredzi saskaņā ar
iepirkuma nolikuma pielikumu Nr. 5 “Pieredzes apliecinājums” un 2 (divu)
pasūtītāju atsauksmes par izpildītajiem līgumiem, ar kuriem Pretendents
pamato savu pieredzi.
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7.8.7.2.Pretendentam jānorāda informācija par pretendenta personālu saskaņā ar
iepirkuma nolikumu Nr. 6 “Informācija par pretendenta personālu”.

8. Piedāvājuma izvēles un piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un skaitliskās vērtības.
8.1. Piedāvājumus izvērtēs VAS „Latvijas Loto” piedāvājumu vērtēšanas komisija 3 cilvēku
sastāvā;
8.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
8.3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija noteiks piedāvājumu, kurš atbildīs
visām nolikumā noteiktajām prasībām un būs arī saimnieciski visizdevīgākais saskaņā ar
sekojošiem vērtēšanas kritērijiem:
Kritērija
apzīmējums
A
V

Vērtējuma
kritērijs

Kritērija nosaukums
Finanšu piedāvājuma novērtējums
Tehniskā piedāvājuma novērtējums
Kopā:

60
40
100

8.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks, piemērojot izdevīguma punktu metodi, savstarpēji
salīdzinot piedāvājumus. Maksimālais punktu skaits Tehniskā un Finanšu piedāvājuma
vērtējumam kopā ir 100;
8.5. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisijas locekļi veic tikai tiem
pretendentiem, kuri spēj nodrošināt 3.pielikuma 1.tabulā norādītās iekārtas/konstrukcijas
pilnā (100%) apjomā atbilstoši izvirzītajām prasībām (kritērijs V1). Ja kādu no 1.tabulā
norādītajām pozīcijām pretendents nevar piegādāt, piedāvājuma kritērija V1
novērtējumam tiek piešķirti 0 punkti un piedāvājums no turpmākas vērtēšanas tiek
izslēgts.
8.6. Tehnisko piedāvājumu turpmāku vērtēšanu (kritēriji V2, V3, V4, V5) komisija veic
visiem piedāvājumiem, kuri izpildījuši 8.5. punktā minētas prasības, piešķirot katram
iesniegtajam piedāvājumam punktus zemāk tabulā norādītajā kārtībā. Augstāku
vērtējumu katrā kritērijā Piedāvājumu vērtēšanas komisija piešķir piedāvājumam, kas,
savstarpēji salīdzinot, ir izdevīgāks un ievēro un/vai pārsniedz kritērija minimālās
prasības, savukārt zemākais vērtējums tiek piešķirts, ja Pretendenta piedāvājums izpilda
minimālās kritērijam izvirzītās prasības. Ja kritēriju V2, V3, V4, V5 kopējais vērtējums
piedāvājumam ir mazāks par 4 punktiem, piedāvājums no turpmākas vērtēšanas tiek
izslēgts.
Kritērija
apzīmējums

V1

V2

Kritērija nosaukums
Piedāvāto apgaismojuma
komplekta iekārtu/
konstrukciju atbilstība
tehniskās specifikācijas
prasībām
Piedāvātais piegādes un
uzstādīšanas termiņš

Kritērija vērtējuma
punktu intervāls

0 - 20

1–5
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V3
V4
V5

Piedāvātais piegādāto preču
garantijas termiņš
Piedāvātais garantijas laika
bojājumu novēršanas termiņš
Piedāvātais Pasūtītāja
personāla apmācību apjoms
Kopā:

1-5
1-5
1-5

4 - 40

8.7.Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš
būs ieguvis lielāku kopējo punktu skaitu par vērtēšanas kritērijiem kopā.
8.8.Ja vairāku pretendentu iegūtais punktu skaits ir vienāds, tad iepirkuma komisija par
uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš par Finanšu piedāvājumu (kritērijs A) ir saņēmis
visaugstāko novērtējumu.
9. Piedāvājuma izvēles rezultātu paziņošana un līguma slēgšana.
9.1.Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš ir iesniedzis saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu;
9.2.Piedāvājumu izvērtēšanas rezultāti un līguma slēgšanas kārtība tiks paziņota elektroniski
uz izvēlētā Pretendenta norādīto e-pasta adresi;
9.3.Ja izvēlētais Pretendents atsakās slēgt līgumu, komisija var pieņemt lēmumu slēgt līgumu
ar pretendentu, kurš piedāvājis otru saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pieņemt
lēmumu par iepirkuma procesa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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2. Pielikums
PIETEIKUMA VĒSTULE
VAS „Latvijas Loto” SuperBingo TV studijas apgaismošanas komplekta iegāde un
uzstādīšana Šmerļa ielā 3, Rīgā

(datums)

Informācija par pretendentu
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Pasta adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasta adrese
Interneta mājas lapas adrese

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums
Bankas kods
Konta numurs

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats
Tālrunis
E-pasta adrese
Ar šo mēs apliecinām savu interesi piedalīties augstāk norādītajā konkursā. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar
pieteikumu iesniegšanas uzaicinājuma saturu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju nav.
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds
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3. Pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
VAS „Latvijas Loto” SuperBingo TV studijas apgaismošanas komplekta iegāde un uzstādīšana Šmerļa ielā 3, Rīgā
1. Prasības apgaismes komplekta iekārtām / konstrukcijām
1.1. Nepieciešamais apgaismes komplekta iekārtu/konstrukciju apjoms un tehniskās prasības ir dotas zemāk 1.tabulā. Pretendentam ir jāaizpilda tabula,
norādot savu piedāvājumu ievērojot Pasūtītāja izvirzītās prasības. Ekvivalentie materiāli - ja tehniskajās prasībās ir norādīts konkrēts preču vai
standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces
vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst izvirzītajām prasībām un parametriem un nodrošina prasīto darbību;
1.2. Iekārtām un konstrukcijām ir jābūt ar CE marķējumu atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;
1.3. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz iekārtu/ konstrukciju tehniskās lapas ar visu informāciju par katru piedāvāto iekārtu/ konstrukciju veidu.
1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iekārtu/ konstrukciju parauga iesniegšanu, ja nav skaidrības par piedāvāto iekārtu/ konstrukciju kvalitāti.
1.tabula. Iekārtu / konstrukciju apjoms un tehniskās prasības
Nr.
p.k.

I.
1

Iekārta,
konstrukcija

Tehniskās prasības

Mērv.

Daudzums

gab.

1

Piedāvājums*

Pretendenta
piedāvātais
daudzums

Studijas gaismu iekares konstrukcija
Alumīnija
konstrukcija
60cm

Alumīnija konstrukcija (ferma)
četrpunktu, izmēri:
Augstums – 290mm;
Platums – 290mm;
Nesošās caurules diametrs – 50mm,
sienas biezums – 3mm;
Garums L=600mm
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2

Alumīnija
konstrukcija
80cm

3

Alumīnija
konstrukcija
100cm

4

Alumīnija
konstrukcija
200cm

5

Alumīnija
konstrukcija
250cm

6

Alumīnija
konstrukcija
300cm

7

Alumīnija
konstrukcija
trīsdimensiju LD

Alumīnija konstrukcija (ferma)
četrpunktu, izmēri:
Augstums – 290mm;
Platums – 290mm;
Nesošās caurules diametrs – 50mm,
sienas biezums – 3mm;
Garums L=800mm
Alumīnija konstrukcija (ferma)
četrpunktu, izmēri:
Augstums – 290mm;
Platums – 290mm;
Nesošās caurules diametrs – 50mm,
sienas biezums – 3mm;
Garums L=1000mm
Alumīnija konstrukcija (ferma)
četrpunktu, izmēri:
Augstums – 290mm;
Platums – 290mm;
Nesošās caurules diametrs – 50mm,
sienas biezums – 3mm;
Garums L=2000mm
Alumīnija konstrukcija (ferma)
četrpunktu, izmēri:
Augstums – 290mm;
Platums – 290mm;
Nesošās caurules diametrs – 50mm,
sienas biezums – 3mm;
Garums L=2500mm
Alumīnija konstrukcija (ferma)
četrpunktu, izmēri:
Augstums – 290mm;
Platums – 290mm;
Nesošās caurules diametrs – 50mm,
sienas biezums – 3mm;
Garums L=3000mm
Alumīnija konstrukcijas savienojuma mezgls
četrpunktu;
Nesošās caurules diametrs – 50mm,

gab.

8

gab.

6

gab.

1

gab.

22

gab.

13

gab.

4
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8

Alumīnija
konstrukcija
trīsdimensiju TD

9

Alumīnija
konstrukcijas
balsts
BASEPLATE

10

Alumīnija
caurule

11

Savienojošie
konusi alumīnija
konstrukcijām
Tapas
savienojošiem
konusiem

12

13
14

II.

Tapu splintes
(sprostatsperes)
Stiprinājuma
kronšteins
(swivel coupler)

sienas biezums – 3mm;
HD-34 LD vai analoga
Alumīnija konstrukcijas savienojuma mezgls
četrpunktu;
Nesošās caurules diametrs – 50mm,
sienas biezums – 3mm;
HD-34 TD vai analoga
Alumīnija plate ar 4gab. pieslēgvietām,
četrpunktu, izmēri:
Garums – 310mm;
Platums – 310mm;
Augstums - 56mm
Alumīnija caurule, izmēri:
diametrs – 50mm,
sienas biezums – 3mm;
Garums L=1000mm
Savienojošie konusi, atbilstoši augstākminētajām
alumīnija konstrukcijām

gab.

2

gab.

6

gab.

8

gab.

248

Metāla tapas, koniskas, alumīnija konstrukciju
savstarpējai nostiprināšanai, atbiltošas augstākminētajām
alumīnija konstrukcijām

gab.

496

Tapu splintes (sprostatsperes) tapu nostiprināšanai

gab.

496

Alumīnija kronšteins alumīnija konstrukciju savstarpējai
sastiprināšanai (swivel coupler),
materiāls - alumīnijs;
SWL - ne mazāk kā 500kg;
Paredzēts 50mm caurulei/fermai;
(DOUGHTY Swivel coupler vai analogs)

gab.

18

Iekārtas studijas gaismu nodrošinājumam
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1

LED starmetis
3000-5700K

2

LED starmetis
2000-10000K

3

Starmešu
stiprinājuma
kronšteins

4

Drošības trose

Gaismas krāsu temperatūra – ne mazāk kā 3200K līdz
5400K
LED
izstarotāju (LED chip) skaits - ne mazāk kā 12gab.
Gaismas stara leņķis (ar standarta lēcu) - 22°
Papildus jābūt pieejamām 16°, 36°, 47° lēcām
Atjaunošanās frekvence (refresh rate) – 1200Hz
Gaismas plūsma – ne mazāka kā 7000lm
Kontroles protokols: DMX 512
DMX kontroles kanāli: 2-5 (atkarībā no iestatījumiem)
Dzesēšana – aktīva (ventilators ar regulējamu ātrumu)
Izmēri - ne lielāki kā 300 x 150 x 100mm (bez liras)
Svars - ne lielāks kā 2,5kg (bez papildaprīkojuma)
Starmetim jābūt aprīkotam ar filtru rāmi un staru
ierobežotāju (papildaprīkojums).
Gaismas krāsu temperatūra – ne mazāk kā 2000K līdz
10000K
LED
izstarotāju (LED chip) skaits - ne mazāk kā 92gab.
Gaismas stara leņķis - 36°
Atjaunošanās frekvence (refresh rate) – 1200Hz
Gaismas plūsma – ne mazāka kā 48000lm
Kontroles protokols: DMX 512 RDM
DMX kontroles kanāli: 3-56 (atkarībā no iestatījumiem)
Dzesēšana – aktīva (ventilators ar regulējamu ātrumu)
Izmēri - ne lielāki kā 300 x 500 x 200mm (bez liras)
Svars - ne lielāks kā 10,00kg (bez papildaprīkojuma)
Alumīnija kronšteins starmešu stiprināšanai (coupler),
materiāls - alumīnijs;
SWL - ne mazāk kā 75kg;
Paredzēts 50mm caurulei/fermai;
(GT 812-B
vai analogs)
Drošības trose, tērauda
Krāsa - melna;
Garums (ne mazāks) – 500mm;
SWL - 15kg

gab.

32

gab.

4

gab.

36

gab.

36
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5

Gaismu vadības
pults

6

DMX sadalītājs

7

Barošanas
sadalne

Vadības kanālu skaits - 512 (1 universs);
Pultij jāatbalsta RDM funkcionalitāte;
Vadības potenciometru skaits - 7 (6 master + 1
grandmaster);
DMX signāla ieraksta iespēja - vismaz 32 statiskas
atmiņas;
DMX dinamiska signāla ieraksta iespēja - vismaz 8 lapas
pa 6 atmiņām;
Kopējais ierakstāmais/atskaņojamais dinamiskais signāls
atbilst 10 stundām;
Pultij jābūt aprīkotai ar skārienjūtīgu vadības paneli
(touchscreen);
Barošanas spriegums – 100-265V, 48-62Hz;
vismaz divas optiski izolētas DMX-512 signāla ieejas;
vismaz astoņas optiski izolētas DMX-512 signāla izejas;
katrai no DMX izejām jābūt iespējai tikt pieslēgtai pie
jebkuras no ieejām neatkarīgi;
jābūt iespējai veikt DMX signāla apstrādi divos režīmos:
REGENERATION – signāla atjaunošana (reakcijas laiks
ne lielāks kā 50 μsec), THROUGH – tikai pastiprināšana
(reakcijas laiks ne lielāks kā 0.1 μsec);
ieeju/izeju un izeju/izeju optiskā atsaistei jābūt ne
mazākai par 1000V;
jānodrošina stabila darbība pie tīkla sprieguma vismaz
robežās no 90 līdz 260V;
ierīces patērētajai jaudai jābūt ne vairāk kā 11W;
ierīcei jānodrošina stabila darbība pie gaisa temperatūras
vismaz robežās no -20°C līdz +40° un gaisa relatīvā
mitruma robežās no 10 līdz 85 %;
ierīces svaram jābūt ne lielākam par 1.6 kg;
ierīces izmēriem jāatbilst standartam 19” 1U rack unit, ne lielāki par 483x45x100 (platums, augstums, dziļums)
Jaudas sadalne 12 kanāli
32A CEE→2 SOCAPEX
Sadalnes ievads - 3 fāzu 32A CEE ;
Sadalnes izejas -2x SOCAPEX 18pin (1 SOCAPEX = 6
kanāli)
Katrs kanāls aprīkots ar aizsargautomātu 10A

gab.

1

gab.

1

gab.

1
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8

DMX kabeļu
komplekts

9

Barošanas
kabeļu
komplekts

10

Montāžas un
instalācijas
materiāli

DMX kabeļu komplekts:
20m - 4 gab.
15m - 1 gab.
10m- 2 gab.
7m - 4 gab.
5m - 10 gab.
3m - 11 gab.
2m - 9 gab.
Kabelis - KLOTZ OT206, TMB PC222P vai analogs
Konektori – NEUTRIK XLR 3pin vai analogs
Barošanas kabeļi:
Pagarinātājs: Powercon F – Powercon M
2m -5 gab.
Adapters: Powercon F - CEE 16A/230V 2P+E M
1m - 6 gab.
Adapters: Socapex 19pin uz 6x CEE 2P+E F
0,5m - 3 gab.
Pagarinātājs: SOCAPEX M uz SOCAPEX F
20m - 3 gab.
Pagarinātājs: CEE 16A/230V 2P+E M uz CEE 2P+E F :
10m - 3 gab.
5m - 20 gab.
3m - 7 gab.
nepieciešamie montāžas un instalācijas palīgmateriāli
apgaismojuma un iekares sistēmas uzstādīšanai

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

1

*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās iekārtas/konstrukcijas ražotāju un modeli.
Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus
“atbilst/neatbilst”.
2. Prasības apgaismes komplekta piegādei un uzstādīšanai, garantijas nosacījumiem un Pretendenta personāla apmācībām
2.1. Apgaismes komplekta piegādes un uzstādīšanas adrese: SuperBingo TV studija, Šmerļa iela 3, Rīga;
2.2. Minimālās prasības apgaismes komplekta iekārtu/konstrukciju piegādei, uzstādīšanai un garantijas nosacījumiem, kā arī Pretendenta personāla
apmācībām ir dotas zemāk 2.tabulā. Pretendentam ir jāaizpilda tabula, norādot savu piedāvājumu, ievērojot minimālās Pasūtītāja izvirzītās prasības.
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2.3. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina visus ar apgaismes komplekta piegādi un uzstādīšanu saistītos procesus un darbu izpildi, ievērojot
Darba uzdevuma 7.6.3. un 7.6.4.punktos izvirzītās prasības;
2.4. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītāja personāla apmācības ievērojot Darba uzdevuma 7.6.2.punktā izvirzītajās prasības.
2.tabula. Apgaismes komplekta piegādes un uzstādīšanas, garantijas nosacījumu un Pretendenta personāla apmācību prasības
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Pretendenta
piedāvājums*

Kritērija apraksts, minimālās prasības
Piedāvātais piegādes un uzstādīšanas izpildes termiņš (maksimāli var
piedāvāt 10 darba dienas)
Piedāvāto iekārtu/ konstrukciju garantijas termiņš (minimāli var piedāvāt
24 mēnešus)
Piedāvātais garantijas laika bojājumu novēršanas termiņš (maksimāli var
piedāvāt 5 darba dienas)
Piedāvātais Pasūtītāja personāla klātienes apmācību darbam ar piegādāto
gaismas aparatūru apjoms ievērojot 7.6.2.punktā noteiktās prasības

*Piezīme – aizpilda pretendents, raksturojot savu piedāvājumu.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds
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4. Pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
VAS „Latvijas Loto” SuperBingo TV studijas apgaismošanas komplekta iegāde un
uzstādīšana Šmerļa ielā 3, Rīgā

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds
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5.Pielikums

PIEREDZES APLIECINĀJUMS

Nr.

Līguma
realizēšanas laiks

Pasūtītāja
Izpildītā
nosaukums,
līguma
Līguma apraksts, kas
adrese,
nosaukums,
raksturo Nolikuma 7.4.1.
kontaktpersonas līgumcena
punktā prasīto pieredzi
vārds, uzvārds,
(cena bez
tālrunis
PVN), EUR
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6. Pielikums

Informācija par pretendenta personālu

Nr.

1.
2.

3.

Amats

Vārds, uzvārds

Apmācību speciālists darbam ar
gaismas aparatūru
Atbildīgais speciālists par gaismas
aparatūras uzstādīšanu,
programmēšanu
Elektriķis

Pielikumā norādīto speciālistu:
- CV;
- kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (sertifikāta vai izglītības dokumenta, apliecību kopijas).
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