Izbraukuma tirdzniecības noteikumi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja svinīgajā atklāšanas pasākumā
2016. gada 4. maijā
1. Tirdzniecības vispārīgie noteikumi
1.1. Izbraukuma tirdzniecības organizators Biedrība „Atklāj Rīgu”, reģ. nr. 40008216425 slēgtā konkursā aicina
pieteikties tirdzniecībai Latvijas Nacionālā mākslas muzeja svinīgajā atklāšanas pasākumā, 2016. gada 4. maijā.
1.2. Tirdzniecības vietas izvietotas Rīgā, uz Valdemāra ielas posmā no Kalpaka bulvāra līdz A. Pumpura ielai,
atbilstoši izvietojuma plānam (1. pielikums).

Plānots piesaistīt ne vairāk kā 10 tirgotājus.
1.3. Tirdzniecība norisinās atbilstoši laika plānam:

04.05.2016.
04.05.2016.
04.05.2016.
04.05.2016.
04.05.2016.

Montāža
No plkst. 07:00 - 09:00
Tirdzniecība
No plkst. 09:30 - 19:30
Demontāža
No plkst. 19:30 - 19:45 tirdzniecības aprīkojuma demontāža.
No plkst. 19:45 – 23:58 pauze bez tirdzniecības.
No plkst. 23:59 – 01:00 novāc atlikušo tirdzniecības aprīkojumu, ja tas nepieciešams.

1.4. Tirgotājs savā sortimentā drīkst iekļaut tikai zemāk minēto vai līdzvērtīgu produkciju:
1) kafiju, citus karstos bezalkoholiskos dzērienus (tēja, kakao utt.) un aukstos bezalkoholiskos dzērienus (ūdens,
sula utt.). Dzērienus atļauts tirgot tikai vienreizējas lietošanas traukos.
2) dažāda veida uzkodas (t.sk. “pirkstiņuzkodas”), smalkmaizītes utt.
3) stilistiski vienotā konceptā ieturētus siltos un aukstos pārtikas produktus;
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4) nefasētu saldējumu;
5) vīnu un Latvijas mājražotāju sidru (atļauts pārdot alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums nepārsniedz
15 (piecpadsmit) tilpuma procentus). Dzērienus atļauts tirgot tikai vieneizējas lietošanas traukos.
Kopējam sortimentam un produktu izvēlei jāatbilst svinīga pasākuma koncepcijai. Sortimentā nevar tikt iekļauti
siltie pamatēdieni.
1.5. Tirgotājam nav atļauts tirgot produkciju, kura nav rakstiski saskaņota ar Tirdzniecības organizatoru.
1.6. Tirdzniecības organizators nodrošina 5 x 5 m lielu telti, elektrības pieslēgumu 3kW apjomā, galdus un solus
pasākuma apmeklētājiem.
1.7. Tirdzniecības dalībnieks savu tirdzniecības vietu iekārto ar saviem resursiem. Tirdzniecības dalībnieks pats
nodrošina letes, plauktus, vitrīnas un citu tirdzniecības aprīkojumu. Tirdzniecības vietas iekārtojumam jāatbilst
svinīga pasākuma stilam. Tirdzniecības dalībniekam sava tirdzniecības vieta jāaprīko ar baltiem galdautiem.
Tirdzniecības dalībniekam savā tirdzniecības vietā aizliegts izvietot jebkādus reklāmas materiālus.
1.8. Tirdzniecības dalībniekam tirdzniecība jāveic un pilnais sortiments jāvar piedāvāt līdz pat pasākuma
noslēgumam plkst. 19:30.
1.9. Tirdzniecības dalībnieka personālam jābūt tērptam lietišķā / svinīgā stilā. Nav pieļaujama sporta, mājas un
atpūtas (t – krekli, šorti) apģērba izmantošana.
1.10. Plānots, ka pasākuma mākslinieciskā programma norisināsies no 10:00 līdz 19:30 un tajā piedalīsies šādi
mākslinieki:








Inga Šļubovska-Kancēviča (soprāns), Dita Krenberga (flauta), Mārtiņš Zilberts (taustiņi).
Inga Šļubovska-Kancēviča (soprāns), Dita Krenberga (flauta), Mārtiņš Zilberts (taustiņi) programmā
„Latviešu elegance un šarms”
Stīgu kvartets “Sotto Voce”
Vokālā grupa „Framest” ar mūsdienu programmu „Dainu skapis”
XYLEM trio (marimba, saksofons, taustiņi)
Ansamblis „Brokastis četratā”
DJ Monsta un stīgu kvartets “Sensus”.

1.11. Tirdzniecības organizators nodrošina Tirdzniecības dalībnieku ar 1 (vienu) auto caurlaidi. Auto transportu
būs iespējams novietot tuvumā esošajās šķērsielās, lai Tirdzniecības dalībnieks spētu papildināt savu sortimentu.
1.12. Tirdzniecības pretendentam līdz 2016. gada 19. aprīlim plkst 12:00 elektroniski uz e-pasta adresi
pasakums@pasakums.lv jānosūta šādi dokumenti:
1.12.1. aizpildīta pieteikuma anketa (1. pielikums);
1.12.2. tirdzniecības sortimenta saraksts ar cenām un attēliem;
1.12.3. tirdzniecības vietas iekārtojuma apraksts ar skicēm un attēliem;
1.12.4. darbinieku tērpu apraksts ar attēliem;
1.12.5. tirdzniecības tehniskā aprīkojuma apraksts ar attēliem;
1.12.6. reģistrācijas apliecības kopija.
1.13. Tirdzniecības organizators izvērtē slēgtā konkursa piedāvājumus un paziņo rezultātus visiem pieteikumus
iesniegušajiem Tirdzniecības pretendentiem līdz 2016. gada 20. aprīļa plkst. 12:00.
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Nolikuma 1. pielikums
PIETEIKUMA ANKETA
2016.gada _______
Juridiskās personas nosaukums:
___________________________________________________________________________________
Juridiskās personas reģistrācijas nr.:
___________________________________________________________________________________
Juridiskās personas juridiskā adrese:
___________________________________________________________________________________
Uzņēmuma bankas konts:
___________________________________________________________________________________
Kontaktpersonas vārds uzvārds:
___________________________________________________________________________________
Kontaktpersonas tālrunis:
___________________________________________________________________________________
Kontatpersonas e-pasts:
___________________________________________________________________________________
Uzņēmuma darbības īss apraksts:
___________________________________________________________________________________

_______________________
(amata nosaukums)
Z.v.

_________________
(paraksta atšifrējums)
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