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IEPIRKUMA  
„Digitālā druka scenogrāfijai” 

 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs   

LNO 2015/111 

 Iepirkuma nomenklatūras (CPV) numurs ir  79800000-2 

 Iepirkuma NUTS kods ir LV006. 

 

1.2. Pasūtītājs  

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), Aspazijas bulvāris 3, 

Rīga, LV-1050, Latvija, reģistrācijas nr. LV 40103208907 

1.3. Iepirkuma metode, priekšmets un paredzamā cena. 

 

 Iepirkuma dokumentācija ir izstrādāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
²
 pantu. 

 Iepirkuma priekšmets ir digitālā druka saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 

pielikums Nr.2).  

 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro) (bez PVN). 

1.4. Līguma (darbu) izpildes laiks un preces piegādes vieta. 

Darbu izpildes termiņš 10(desmit) darba dienas, skaitot no līguma noslēgšanas un drukas failu 

saņemšanas. Preces piegādes vieta Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Latvija. 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 22.septembrim, plkst.10:00, 

Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 105.kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumi, kas 

iesniegti pēc minētā termiņa, neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ to iesniedzējam. Sīkāka 

kontaktinformācija:  

Kontaktpersona(-s) Dace Peltmane 

Tālruņa Nr. +371 67073844 

E-pasts dace.peltmane@opera.lv  
 

1.5.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek pa pastu un elektroniski. Visa 

aktuālā informācija par Iepirkumu, t.sk. dokumentāciju, ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē 

www.opera.lv.  

1.5.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja Piedāvājums tiks iesniegts ar 

variantiem, tas tiks atzīts par neatbilstošu un netiks izskatīts. 

1.5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez atrunātiem un 

neatrunātiem svītrojumiem un labojumiem. 

1.5.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

1.5.6.Pretendents iesniedz paraksta tiesīgas personas parakstītu piedāvājumu. 

 

http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/8845/clasif/main/
mailto:dace.peltmane@opera.lv
http://www.opera.lv/
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1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.5.8. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.5.9. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. 

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.6.1. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no 1.5.1.punktā 

noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.  

2. Pretendentu iesniedzamie dokumenti 
 

2.1.   Pretendentu atlases dokumenti; 

2.1.1.  Pieteikuma forma (Pielikums Nr.1). 

2.1.2. Uzņēmumu reģistra komersanta vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.  

2.1.3. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta izpildē. 

Pretendents to apliecina, sniedzot pasūtītājam atbilstošu informāciju par būtiskiem veiktajiem 

pakalpojumiem – iepirkuma priekšmeta jomā ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados. Minēto 

pretendents apliecina iesniedzot vismaz 5 (piecas) pircēja (klienta) atsauksmes, kā arī sarakstu par 

būtiskiem veiktajiem pakalpojumiem - norādot summas, laiku un saņēmējus. Papildus, sarakstā 

jābūt iekļautai informācijai par Pircējiem tādā apmērā, lai vajadzības gadījumā - pasūtītājs varētu 

pārbaudīt pretendenta sniegtās informācijas patiesumu šī iepirkuma ietvaros.  

2.1.4. Pretendents pierāda savas tehniskās iespējas iepirkuma priekšmeta izpildē, iesniedzot 

informāciju par rīcībā esošo tehniku. Informācija iesniedzama tādā apmērā, kas saistīta ar 

iepirkuma priekšmeta izpildi. 

2.2. Tehniskais piedāvājums – iesniedz atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formai (nolikuma 

pielikums Nr.3.). 

2.2.1. Pretendentam jāiesniedz 1000 mm x 1000 mm lielu atbilstošas drukas paraugu 

saskaņā ar Pasūtītāja sagatavoto un pretendentam nodoto drukas failu. Drukas fails 

parauga izgatavošanai saņemams Aspazijas bulvārī 3, Rīgā - iepriekš piesakot 

informācijas izsniegšanu pasūtītāja kontaktpersonai Selgai Šusterei (Tehniskā 

direktora vietniece), tālr.26462120, e-pasts: selga.sustere@opera.lv.  

2.3.  Finanšu piedāvājums; 

2.3.1.  Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši dokumentācijas pievienotajai formai (Pielikums 

Nr.4.). 

2.3.2.  Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu. Finanšu piedāvājumā norādāmajā kopējā cenā 

jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi.  

2.3.3.  Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR), bez PVN. 

 

  

mailto:selga.sustere@opera.lv
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4. Piedāvājuma vērtēšana 

4.1. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām - iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos 

piedāvājumus un izvēlas vienu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā minētajām prasībām un kritērijiem. 

 

4.2. Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc sekojošiem vērtēšanas kritērijiem: 

Vērtēšanas kritēriji Kritēriju 

īpatsvars % 

K1 Piedāvājuma kopējā summa bez PVN  70 

K2 
Pakalpojuma kvalitāte (komisijas vizuāls vērtējums pēc 

iesniegtajiem materiāliem) 

30 

KOPĀ 100 

4.1. Kritērijā „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, 

bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko: 

K1 = 
c

pc

zc N
C

C
, kur 

Czc – viszemākā piedāvātā cena, 

Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena, 

Nc – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība. 

4.2. Kritērijā „Pakalpojuma kvalitāte” katrs komisijas loceklis, katram piedāvājumam piešķirs 

punktus no 1-30 vērtējot iesniegtos materiālus vizuāli pēc kvalitātes. 

K2 = komisijas locekļu kopējais piešķirto punktu skaits / komisijas locekļu skaitu.  

5. Informācija par iepirkuma līgumu un tā noslēgšanu 

 

5.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.  

5.2.  Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

5.3. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai 

pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

5.4. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai 

nosūta pretendentam lēmuma kopiju par uzvarētāju.  

5.5. Avansa maksājums ne vairāk kā 50% no kopējās pakalpojums summas tiek veikts 3 darba 

dienu laikā pēc avansa rēķina saņemšanas. 

5.6. Preču piegādes vieta: Aspazijas bulvāris 3, Rīga. 
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IEPIRKUMA „Digitālā druka scenogrāfijai” 

 

Pielikums Nr.1 
Identifikācijas Nr. LNO 2015/111 

(Aizpilda pretendents) 

 
Pieteikums dalībai iepirkumā 

 

Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

Iepirkums:__________________________, ar identifikācijas Nr.____________________. 

Kam: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” 

Godātā komisija, 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka 

piekrītam šiem noteikumiem. Piedāvājam veikt digitālo druku atbilstoši iepirkuma nolikuma 

prasībām. 

1. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

2. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

3. Informācija par Pretendentu iepirkumā: 

 

1.  Pretendenta nosaukums  

2.  Vien. reģistrācijas Nr.  

3.  Juridiskā adrese, pasta 

indekss 

 

4.  Faktiskā adrese, pasta indekss  

5.  Bankas konta Nr.  

6.  Bankas kods  

7.  Bankas nosaukums  

8.  Kontaktpersona
 

(Vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)
 

 

9.  Persona, kurai parakstīs 

iepirkuma līgumu 

 
(Vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)

 

 

10.  Faksa Nr.  

11.  Mobilā tālruņa Nr.  

12.  E-pasta adrese  

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu un atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir 

patiesi. 

Paraksts:        

Vārds, uzvārds:       

Amats:        

Pieteikums sagatavots un parakstīts 201_. gada     ,  
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Pielikums Nr.2 
Identifikācijas Nr. LNO 2015/111 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Nosaukums Tehniskais raksturojums 

Druka:  

Materiāls: be.tex Display 250 FR 

250gr/m2, 100%PES platums-310cm 

B1 sertifikāts 

Sublimēts 

Drukas veids Digitālā druka, saskaņā ar iestudējuma scenogrāfa M.Vilkārša 

sagatavotajiem drukas failiem, precīzi atainojot iecerēto attēlu un toni, 

(drukas fails parauga izgatavošanai paraugs saņemams operā, iepriekš 

piesakoties) 

Drukas laukumi 

 

1) Bilde: 

izmērs 2100mm x 5100mm – 1 gab.;  

2) Prospekts: 

izmērs 13000mm x 6000mm – 1 gab.; jādala vertikāli, ieliekot 

atzīmes šūšanai (augšpusē gredzeni, apakšpusē tunelis) 

3) Ūdens: 

izmērs 6000mm x 3000mm – 1 gab.; 

4) Rāmji 1/3/4/6 (C2-S7): 

izmērs 2300mm x 3300mm – 4 gab.; 

5) Rāmji K1/K3/K4/K5/K6 (C2-S4K), L1/L3/L4/L5/L6 (C2-S4L): 

izmērs 1550mm x 5700mm – 10 gab.; 

6) Rāmji K2/K7 (C2-S6K), L2/L7 (C2-S6L): 

izmērs 2100mm x 5700mm – 4 gab.; 

7) Rāmji 2/5 (C2-S8): 

izmērs 750mm x 3300mm – 2 gab.; 

8) Rāmji K11/K33/K44/K55 (C2-S3K), L11/L33/L44/L55 (C2-S3L): 

izmērs 1550mm x 3700mm – 8 gab.; 

9) Rāmji K22 (C2-S5K), L22 (C2-S5L): 

izmērs 2500mm x 3700mm – 2 gab.; 

10)  Rāmji KD8 (C2-S4KDd)/ LD8 (C2-S4LDd): 

izmērs 1100mm x 2400mm – 2 gab.; 

11) Rāmji K8 (C2-S4KD)/ L8 (C2-S4LD): 

izmērs 1550mm x 5700mm – 2 gab.; 

12) Rāmji C1-S2; C1-S11: 

izmērs 1200mm x 6200mm – 2 gab.; 

13) Rāmji C1-S3; C1-S4; C1-S5; C1-S6; C1-S10; C1-S12; C1-S13; C1-

S14: 

izmērs 2200mm x 6200mm – 8 gab.; 

14) Rāmji C1-S5d; C1-S14d: 

izmērs 1200mm x 2700mm – 2 gab.; 

15) Rāmji C1-S7; C1-S8; C1-S9: 

izmērs 2200mm x 2700mm – 3 gab. 

Katram drukas izmēram ierēķināta +100mm uzlaide.  
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Rāmju sadalījuma shēmas uz 2 lapām pievienotas pielikumā.  

 

 

Preču piegādes vieta: Aspazijas bulvāris 3, Rīga. 

 

Pretendents sagatavo piedāvājumu, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas pielikumus: 

 

Pielikums Nr.1 – Rāmju sadalījuma shēma/1.Cēliens; 

Pielikums Nr.2 – Rāmju sadalījuma shēma/2.Cēliens. 
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Pielikums Nr.3 
Identifikācijas Nr. LNO 2015/111 

 

 (Aizpilda pretendents) 

Tehniskā piedāvājuma atbilstības forma 

1) Saskaņā ar iepirkuma „Digitālā druka scenogrāfijai” dokumentācijai pievienoto Tehnisko 

specifikāciju (2.pielikums) 

___________________________________________________________________________ 

apņemas piedāvāt: 

 

Nosaukums Tehniskais raksturojums Detalizēts apraksts par 

pretendenta piedāvājumu 

(iepirkuma priekšmeta 

izpilde, ievērojot pasūtītāja 

prasības, preces tehniskais 

raksturojums, daudzums, utt.)  

Druka:   

Materiāls: be.tex Display 250 FR 

250gr/m2, 100%PES platums-310cm 

B1 sertifikāts 

Sublimēts 

 

Drukas veids Digitālā druka, saskaņā ar iestudējuma 

scenogrāfa M.Vilkārša sagatavotajiem 

drukas failiem, precīzi atainojot iecerēto 

attēlu un toni, (drukas fails parauga 

izgatavošanai paraugs saņemams operā, 

iepriekš piesakoties) 

 

Drukas 

laukumi 

 

1) Bilde: 

izmērs 2100mm x 5100mm – 1 gab.;  

2) Prospekts: 

izmērs 13000mm x 6000mm – 1 

gab.; jādala vertikāli, ieliekot atzīmes 

šūšanai (augšpusē gredzeni, 

apakšpusē tunelis) 

3) Ūdens: 

izmērs 6000mm x 3000mm – 1 gab.; 

4) Rāmji 1/3/4/6 (C2-S7): 

izmērs 2300mm x 3300mm – 4 gab.; 

5) Rāmji K1/K3/K4/K5/K6 (C2-S4K), 

L1/L3/L4/L5/L6 (C2-S4L): 

izmērs 1550mm x 5700mm – 10 

gab.; 

6) Rāmji K2/K7 (C2-S6K), L2/L7 (C2-

S6L): 

izmērs 2100mm x 5700mm – 4 gab.; 

7) Rāmji 2/5 (C2-S8): 

izmērs 750mm x 3300mm – 2 gab.; 

8) Rāmji K11/K33/K44/K55 (C2-S3K), 
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L11/L33/L44/L55 (C2-S3L): 

izmērs 1550mm x 3700mm – 8 gab.; 

9) Rāmji K22 (C2-S5K), L22 (C2-S5L): 

izmērs 2500mm x 3700mm – 2 gab.; 

10)  Rāmji KD8 (C2-S4KDd)/ LD8 (C2-

S4LDd): 

izmērs 1100mm x 2400mm – 2 gab.; 

11) Rāmji K8 (C2-S4KD)/ L8 (C2-

S4LD): 

izmērs 1550mm x 5700mm – 2 gab.; 

12) Rāmji C1-S2; C1-S11: 

izmērs 1200mm x 6200mm – 2 gab.; 

13) Rāmji C1-S3; C1-S4; C1-S5; C1-S6; 

C1-S10; C1-S12; C1-S13; C1-S14: 

izmērs 2200mm x 6200mm – 8 gab.; 

14) Rāmji C1-S5d; C1-S14d: 

izmērs 1200mm x 2700mm – 2 gab.; 

15) Rāmji C1-S7; C1-S8; C1-S9: 

izmērs 2200mm x 2700mm – 3 gab. 

Katram drukas izmēram ierēķināta +100mm 

uzlaide.  

Rāmju sadalījuma shēmas uz 2 lapām 

pievienotas pielikumā.  

 

2) Pretendenta piedāvātais iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš _____________________ 

darba dienas pēc līguma noslēgšanas un drukas failu saņemšanas. 

3) Preču piegāde līdz Pasūtītājam _____________ (jā/nē). 

4) Paredzamie apakšuzņēmēja līgumi (Aizpilda, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt 

apakšuzņēmējus), tai skaitā norāda informāciju par personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība: 

Apakšuzņēmējs 

(nosaukums, reģistrācijas Nr., 

juridiskā adrese) 

Apakšuzņēmēja izpildei nododamā līguma daļa (procentos no 

līguma kopējā apjoma), nododamo darbu, lomu apraksts 

  

  

 

*Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, pretendenta piedāvājumam jāpievieno piesaistītā 

apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto līguma 

daļu, turklāt nolikumā minētie dokumenti par saimnieciskās darbības reģistrēšanu jāiesniedz arī 

par katru apakšuzņēmēju. 

Paraksts:        

Vārds, uzvārds:       

Amats:        
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IEPIRKUMA „Digitālā druka scenogrāfijai” 

 

Pielikums Nr.4 
Identifikācijas Nr. LNO 2015/111 

 

 

Finanšu piedāvājuma forma 

 
Finanšu piedāvājumā cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi 

saistītās izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam: 

 

Cena par visu iepirkuma apjomu kopā bez PVN:  

Cena par visu iepirkuma apjomu kopā ar PVN: 

 

 

 

 

 

Pretendenta vadītāja paraksts___________________ 

 

Vārds, uzvārds______________________________ 

 

Amats_____________________________________  


