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1. Situācijas apraksts, pasūtījuma mērķis
Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs”, īsteno INTERREG Baltijas jūras
reģiona programmas 2014.-2020.gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas
spējas” projektu “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”.
Projekta ietvaros paredzēts Latvijā, Liepājā, organizēt 8. starptautisko
tikšanos, kura notiks projekta laikā: no 2018. gada 12. līdz
14. septembrim no plkst. 9:30”Libavā”, Vecajā ostmalā 29, Liepājā.
Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu
starptautiskā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai 8. starptautiskās tikšanās laikā, konkrēti vakariņām
12. septembrī plkst. 18.30.
Vakariņošanas vieta
Vakariņu ēdienreižu skaits

Kāds
Liepājas
Liepājas centrā
Liepājā, LV-3401
1

restorāns

Dalībnieku skaits 1 ēdienreizē
30
Prasības ēdienkartei un daudzumiem
katram dalībniekam pirmā ēdiena porcijā
jānodrošina zupa ar maizi vai buljons ar
pīrādziņu;
otrā ēdiena porcijā jānodrošina izvēles
iespējas: vairāku veidu gaļas ēdienus
(kotlete, karbonāde u.c.) vai zivju ēdienu;
piedevas: kartupeļus (vārīti, cepti, biezputra,
frī) vai griķus vai rīsus vai dārzeņu
sacepumu, vairāku veidu mērces, vairāku
veidu salātus;
saldajā ēdienā jānodrošina: krēms ar ogu
mērci /ķīseli vai plātsmaizīte, vai kūciņa, vai
svaigu augļu kārtojums ar putukrējumu vai
saldējums
Tāpat katram dalībniekam jānodrošina
dzēriens: vismaz 200 ml kafijas, piens,
cukurs, tējas paciņas (vismaz 1 paciņa
katram dalībniekam) un karstais ūdens,
ūdens (gāzēts un negāzēts), sula vai sulas
dzēriens, vai kompots; arī trauki un salvetes.
* Jānodrošina arī maltītes iespējas
veģetāriešiem un pret atsevišķiem pārtikas
produktiem alerģiskiem cilvēkiem.

2. Pasūtījuma priekšmets
8. starptautiskās tikšanās dalībnieku nepieciešamo ēdināšanas pakalpojumu
(vakariņu) nodrošināšana 12. septembrī plkst. 18.30.
3. Pasūtījuma raksturojums
3.1. Jānodrošina vakariņas: 30 personām, tai skaitā veģetāriešiem un pret
atsevišķiem produktiem alerģiskiem cilvēkiem, pēc iepriekš saskaņotas ēdienkartes.
3.2. Jānodrošina trauki ēdiena pasniegšanai
4. Termiņi un citas prasības pasūtījuma izpildei
4.1.Ēdienkarti pusdienām un citas detaļas Pasūtītājs saskaņos ar Pakalpojuma
sniedzēju vismaz 3 darba dienas pirms pasākuma norises.
4.2.Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pasūtījuma priekšmetā noteikto
pakalpojumu izpildi labā kvalitātē.
4.3.Par pasūtījuma izpildi tiek samaksāts pēc pakalpojuma izpildes un pamatojoties
uz izpildītāja piestādītu rēķinu, kas nepārsniedz piedāvājumā norādīto
pakalpojuma cenu.
5. Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājuma derīgums termiņš ir 7 kalendārās dienas.

6. Cenas veidošanas rādītāji
Pakalpojuma cenā jāiekļauj PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs.
7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai
7.1.Piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā veidā, nosūtot informāciju par piedāvātā
pakalpojuma izmaksām uz e-pasta adresi sklase@inbox.lv, vai papīra formātā
Fr. Brīvzemnieka ielā Nr. 54, Liepājas Diakonijas centrā līdz 2018. gada
4. septembrim plkst. 15.00.
7.2.Piedāvājums jānoformē atbilstoši 1.pielikumā norādītai finanšu
piedāvājuma veidnei.
INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
Projekta SEMPRE īstenošanas laikā saistībā ar nepieciešamajiem pakalpojumiem
iegūtie personas dati tiks uzglabāti personu datu apstrādes noteikumu paredzētajā
kartībā Liepājas Diakonijas centrā, adrese: Friča Brīvzemnieka iela 54, Liepāja,
tālrunis: 63426707, elektroniskā pasta adrese: diakonija.liepaja@gmail.com
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: adrese: Rožu iela 6,
Liepāja, tālrunis: 63422331, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.
Jūsu personas datu uzglabāšanas mērķis – saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada
10. marta noteikumu Nr. 124 "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontroles
veikšanas kārtība" tiek veiktas pārbaudes SEMPRE projekta partnera atskaišu
pārskatos kopā ar izmaksu pamatojošo dokumentāciju INTERREG Baltijas jūras
reģiona programmas 2014.-2020. gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas”
īstenotā projekta “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”, Nr. #R008,
laikā un likumā noteiktajā kārtībā pēc tam.
Jūsu personas dati Liepājas Diakonijas centra dokumentu arhīvā tiks glabāti ne ilgāk
kā noteikts likumā par normatīvajiem aktiem paredzēto attiecīgo dokumentu
uzglabāšanas ilgumu.
Jūsu datus var pārbaudīt personas datu iespējamie saņēmēji:
- Teritoriālās sadarbības programmu Finanšu kontroles institūcija
- Valsts ieņēmumu dienests – ziņas par personas gūtajiem ienākumiem,
personas darba attiecībām, saimnieciskās darbības veicēju.
- Uzņēmumu reģistrs - dati par personu Uzņēmumu reģistrā (aktuālie amati,
aktuālās dalības, maksātnespējas procesi).
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1.
Pieprasīt Liepājas Diakonijas centra vadītājam piekļūt Jūsu kā datu
subjekta glabātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai
dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam;
2.
Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts
inspekcijā.

1.pielikums
Piedāvājums cenu aptaujai
projektam “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”, Nr.#R008
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE
Vakariņu ēdienreize
Vienība Vienības Daudzums Summa
cena
8. starptautiskās tikšanās laikā
bez
Latvijā, Liepājā, 12. 09. 2018.
(eiro)
PVN
(eiro)
Vakariņas

persona

Summa
ar PVN
(21%)
(eiro)

30

Kopā:

Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Kontakttālrunis:
E-pasta adrese:
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________
/vārds, uzvārds/
2018. gada ___.________________

Sagatavots publicēšanai 10.05.2018.

_______________
/amats/

_________________
/paraksts/

