PIEDĀVĀJUMU KONKURSS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM
SPORTA KOMPLEKSĀ “333”
AR IESPĒJU SLĒGT SADARBĪBAS LĪGUMU
1. PIEDĀVĀJUMU KONKURSA PRIEKŠMETS
1.1. SIA “BalticRing 333” (turpmāk tekstā Pasūtītājs) izsludina konkursu, kurā aicina Pretendentus
iesniegt savu vīziju un piedāvājumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Sporta kompleksā
“333”. Uzvarētājam tiks piedāvāts slēgt patstāvīgu sadarbības līgumu vismaz uz 2 gadiem (ar
iespēju to pagarināt).
1.2. Pasūtījuma sniegšanas vieta ir Sporta komplekss “333”, adrese – “Sila Priedes”, Ropažu novads.
1.3. Sporta kompleksa “333” teritorijā atrodas divas kafejnīcas (turpmāk tekstā Objekti). Viena
Centrālā kafejnīca, kas darbojas visu gadu, otra - Vasaras kafejnīca, kas atrodas “333” ūdens
tilpnes tuvumā un aktīvi darbojas vasaras sezonā.
1.4. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties un to lejupielādēt Pasūtītāja mājas lapā
www.333.lv/jaunumi, līdz 2021.gada 10. marta plkst.10:00.
1.5. Kontaktpersona no SIA “BalticRing 333” puses ir Oksana Krīgere, e-pasts
oksana.krigere@333.lv, tālrunis 22 021 333.
1.6. Sporta kompleksu gada laikā apmeklē apmēram 75 000 apmeklētāju. Vairāk informācijas par
sporta kompleksu – https://333.lv/prezentacija
2. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS UN LAIKS
2.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 10.marta plkst.10:00, sūtot uz kontaktpersonas e-pastu vai
pa pastu (pasta indekss) uz Sporta kompleksu “333”, Sila Priedes, Ropažu novads, LV-2133.
2.2. Pasūtītājs pieteikumus izskata ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.martam, un 3 (trīs) Pretendentus
virza otrajai kārtai.
2.3. Otrās kārtas rezultāti tiks apkopoti, un lēmums tiks pieņemts ne vēlāk, kā līdz 2021. gada 24.
martam.
2.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas (atkarībā no kārtas, kurā Pretendents piedalījies),
Pasūtītājs nosūta rezultātu paziņojumus uz e-pastu.
3. OBJEKTU APSKATE
3.1. Pirms piedāvājuma izstrādes, ieinteresētajiem Pretendentiem kā obligāta tiek noteikta Objektu
(telpu un inventāra) apskate.
3.2. Objektu apskate tiek organizētas laikā, kas iepriekš saskaņota ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
3.3. Objektu apskates laikā Pretendentam tiek dota iespēja pārliecināties par telpām un to stāvokli,
tehnisko aprīkojumu, utt., kā arī uzdot visus sev interesējošos jautājumus, lai veiksmīgi sagatavotu
piedāvājumu.
3.4. Pretendenta pārstāvim Objektu apskates laikā jānovērtē Objekti tā, lai Pretendenta piedāvājumā
būtu ietverti visas potenciāli iespējamās izmaksas, lai sniegtu pakalpojumu.
4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
4.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības
startēt konkursā un slēgt līgumu.
4.2. Pretendentam ir tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumus, un tam ir pieredze vismaz 12 mēnešu
nepārtraukta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā iepriekšējo trīs gadu laikā:
1) pakalpojums dienā ir sniegts vismaz 50 personām;
2) ir pieredze lielu pasākumu (līdz 500 cilvēku) apkalpošanā.
4.3. Pretendents iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā veiks Pretendenta civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu par līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem ar atbildības limitu ne mazāku kā
150 000 Eur gadā.

5. KONKURSĀ IESNIEDZAMO DOKUMENTU SARAKSTS
5.1. Prezentācija vai apraksts, kas Pasūtītājam dod skaidru priekšstatu par Pretendenta redzējumu
(vīziju), kā tiek plānots nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus Sporta kompleksa “333” abās
kafejnīcās. Vīzija jāsagatavo gan par Centrālo, gan par Vasaras kafejnīcu atsevišķi.
5.2. Ikviens Pretendents iesniedz vienu ēdienkaršu piedāvājuma variantu, atbilstoši sezonalitātei:
1) Centrālajai kafejnīcai – vasaras un ziemas sezonai atsevišķi.
2) Centrālajai kafejnīcai – biznesa pusdienu piedāvājums 7 dienām (vasaras un ziemas
sezonai atsevišķi).
3) Vasaras kafejnīcai – vasaras sezonas ēdienkarte.
5.3. Ēdienkartēs jāiekļauj šāda informācija:
1) ēdiena nosaukums, sastāvdaļas, to neto svars, cena;
2) Sporta kompleksa “333” darbiniekiem piemērojamā atlaide (izteikta %).
5.4. Pretendenta darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā Pretendents uzskaita viņaprāt
nozīmīgākos sadarbības partnerus un projektus.
5.5. Divu sadarbības partneru kontaktinformācija, kas ar saviem pieredzes stāstiem varēs apliecināt
Pretendenta sniegto pakalpojumu kvalitāti, un ar kuriem Pasūtītājs varētu sazināties
nepieciešamības gadījumā.
5.6. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā un to paraksta paraksttiesīga vai uzņēmuma pilnvarota
persona.
5.7. Piedāvājumā jānorāda datums, kurā Pretendents būtu gatavs uzsākt pakalpojumu sniegšanu Sporta
kompleksā “333” pilnā apmērā.
6. SADARBĪBAS NOTEIKUMI
6.1. Līguma noslēgšanas gadījumā, Pretendentam tiks piemērotas šādas maksas:
1) Centrālā Cafe – rudens un ziemas sezonas laikā (janvāris, februāris, marts, aprīlis,
oktobris, novembris, decembris) īres maksa 500 EUR+ PVN.
Vasaras sezonas laikā – maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris īres maksa 1500 + PVN.
2) Ūdens parka Cafe – no atvēršanas brīža, bet ne vēlāk kā 1. jūnija. līdz 30. septembrim,
īres maksa 500 EUR + PVN.
3) Komunālie maksājumi (elektrība, internets, apsardze, atkritumu izvešanas izdevumi,
ect.).
4) Papildus 5% no ieņēmumiem no tiem pasākumiem, kas nav ikdienas pakalpojumi un
kurus organizēs SIA “Baltic Ring 333”.
5) Mārketinga izdevumi ~100 Eur mēnesī (mājas lapas izdevumi, sociālie tīkli, telpu
noformējums, norādes, etc).
6.2. Pakalpojumu nodrošināšanai tiks noslēgts atsevišķs telpu nomas līgums par kafejnīcu telpām un
inventāru, kā arī pēc Pretendenta ieskatiem par citām pakalpojuma sniegšanai nepieciešamām
telpām (piemēram, telpas noliktavas vajadzībām).
6.3. Pretendents Līguma noslēgšanas gadījumā par saviem līdzekļiem varēs uzstādīt papildu
tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, ja tas nepieciešamas Pakalpojuma sniegšanai.
7. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
7.1. Pēc pirmās kārtas izvērtēšanas, otrajai kārtai tiks izvirzīti 3 (trīs) Pretendenti.
7.2. Izvēlētajiem 3 (trīs) Pretendentiem būs jāsagatavo pusdienas Sporta kompleksa “333” personālam
(~15 cilvēkiem) no sastādītās ēdienkartes pēc Pasūtītāja izvēles. Pasūtījumu apmaksās SIA “Baltic
Ring 333”.
7.3. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kura piedāvājums tiks atzīts par
visatbilstošāko Sporta kompleksa “333” darbības specifikai.
7.4. Visi Pretendenti tiks rakstveidā informēti par konkursa rezultātiem 3 (trīs) darbdienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas (atkarībā no kārtas, kuru izturējuši), bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada
24. martam.
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