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I Vispārīga informācija.  

1. VSIA “Latvijas Nacionālā opera” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs/LNO) vēlas noslēgt iepirkuma līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju par iepirkuma priekšmetu „Inteliģento 

starmešu noma” (tai skaitā piegāde līdz Rīga, Aspazijas bulvāris 3), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1). Paredzamā iepirkuma cena līdz 41800,00 EUR 

bez PVN.  

2. Iepirkums rīkojams saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā.  

3. Iepirkuma mērķis noslēgt ar Pakalpojuma sniedzēju Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums). Iepikuma līguma termiņš 2 (divi) gadi. 

4. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods ir 92000000-1. 

5. Iepirkuma NUTS kods ir LV006.  

6. Iepirkuma nolikumam (turpmāk tekstā – Nolikums) ir nodrošināta tieša un brīva elektroniska pieeja Pasūtītāja mājas lapā www.opera.lv sadaļā „Iepirkumi”.   

7. Papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai 

informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds no ieinteresētajiem piegādātājiem nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja. 

8. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.  

9. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, e-pastu, kā arī izmantojot Pasūtītāja mājas 

lapu www.opera.lv.  

10. Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/72 

11. Pasūtītājs un kontaktpersonas:  

12.1. Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Nacionālā opera”, reģistrācijas numurs: LV40103208907, tālrunis + 37167073715; fakss: +371 67228930, mājas lapa: www.opera.lv. 

Pasūtītāja adrese: VSIA “Latvijas Nacionālā opera”, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija, LV-1050. 

12.2. No Pasūtītāja puses kontaktpersona ir:  

Latvijas Nacionālās operas Iepirkumu vadītāja     

Dace Peltmane 

Tālr.: 00371 67073844;  

 e-pasts: dace.peltmane@opera.lv  

Adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, 105. kab., LV-1050, Latvija 

12. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Iepirkuma priekšmets ir „Inteliģento starmešu noma” atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr 1). 

13. Pakalpojuma izpildes vieta: Latvijas Nacionālajā operā, Aspazijas bulvārī 3, Rīga, Latvija. 

14. Piedāvājuma derīguma termiņš  
14.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam Pretendentam, līdz Līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 40 dienas no piedāvājumu 

atvēršanas dienas. 

14.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentu pagarināt sava piedāvājuma 

derīguma termiņu.  

15. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam līdz 2015.gada 06.maijam, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 

6.maijam, plkst. 11:00, pasūtītāja biroja telpās – Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, LV-1050. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

16. Iepirkuma komisija 

http://www.opera.lv/
http://www.opera.lv/
mailto:dace.peltmane@opera.lv
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16.1. Iepirkuma komisija ir izveidota ar VSIA “Latvijas Nacionālās opera” valdes priekšsēdētāja 20.04.2015.rīkojumu Nr. 1.02.2.-3-15-25 Iepirkuma komisija darbojas 

pasūtītāja vārdā.  

 16.2. Iepirkuma komisijai ir šādas tiesības: 

16.2.1. izdarīt grozījumus Nolikumā; 

16.2.2. neizskatīt pretendenta piedāvājumu vai arī izslēgt pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja tiek konstatēti pretendenta 

izslēgšanas apstākļi; 

16.2.3. piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt 

ekspertu; 

16.2.4. pieprasīt, lai pretendents iesniedz papildus dokumentus vai precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, 

pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 

16.2.5. pieprasīt pretendentam iesniegt dokumentu oriģinālu, ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu; 

16.2.6. pieņemt lēmumu par piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam nav 

iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja pastāv objektīvs pamatojums, kādēļ 

iepirkumu nevar turpināt. 

16.3. Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi: 

16.3.1. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Nolikumu, ievērojot Nolikuma noteikumus; 

16.3.2. atlasīt pretendentus un vērtēt piedāvājumus saskaņā ar Nolikumu; 

16.3.3. laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību, un piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz 

rezultātu paziņošanai – nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu; 

16.3.4. ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu nosūtīt atpakaļ pretendentam; 

16.3.5. triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

II nodaļa. Prasības pretendentiem 

17. Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu kvalifikācijas kritērijiem: 

 KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

PRETENDENTIEM 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

17.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā; 
• Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 

Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu; 
Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem šis dokuments nav jāiesniedz. Iepirkuma komisija iegūs 

ziņas, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. 
17.2. Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi piedāvājuma dokumentus, 

ir paraksta (pārstāvības) tiesības; 
 

• Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas valsts iestādes izdots dokuments, kas apliecina pretendenta amatpersonas 

paraksta (pārstāvības) tiesības, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru.  Latvijas Republikas 

Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem šis dokuments nav jāiesniedz. Iepirkuma komisija iegūs ziņas, izmantojot 

Lursoft datu bāzi. 
• Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to 
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parakstīs šī pilnvarotā persona. 
 

17.3. Pretendentam ir tehniskās un 

profesionālās spējas iepirkuma 

priekšmeta izpildē. Pretendents to 

apliecina, sniedzot pasūtītājam 

atbilstošu informāciju par būtiskiem 

veiktajiem pakalpojumiem ne vairāk kā 

trijos iepriekšējos gados.  

Minēto pretendents apliecina iesniedzot sarakstu (visamz par trīs klientiem) par izpildītiem līgumiem,  
kurā norāda sniegtā pakalpojuma aprakstu, summas, laiku un Klientus (var pievienot darījumu  
apliecinošu dokumentu kopijas). Jābūt iekļautai informācijai par Klientiem - tādā apmērā, lai vajadzības gadījumā –  
pasūtītājs varētu pārbaudīt pretendenta sniegtās informācijas patiesumu šī iepirkuma ietvaros. 

 

18. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 

18.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 

18.1.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.2), kā arī no pilnvaras vai tās kopijas, ja 

pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona; 

18.1.2. dokumentiem Pretendentu atlasei: 

18.1.2.1. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta izpildē. Pretendents to apliecina, sniedzot pasūtītājam atbilstošu 

informāciju atbilstoši nolikuma 17.3.punktā noteiktajam.  

18.1.2.2. Tehniskā piedāvājuma (forma – nolikuma pielikums) – pakalpojuma dealizēts apraksts, norādot piedāvātās tehnikas tehnisko 

raksturojumu. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).  

18.1.2.3. Finanšu piedāvājuma (forma – nolikuma pielikums), kas ietver cenu par pakalpojumu (bez PVN). Finanšu piedāvājumu paraksta tā pati 

persona, kas parakstījusi pieteikumu.  

18.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Inteliģento starmešu nomu”, identifikācijas Nr. LNO 2015/72. Uz aploksnes jānorāda 

Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2015.gada 6.maijam, plkst. 11:00”. 

18.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

18.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām; 

18.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

18.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā; 

18.7. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums, kas iesniegts par nepilnu iepirkuma apjomu, netiks vērtēts. 

III Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 
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19. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.  

19.1. Komisijai ir tiesības: 

19.1.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par savu piedāvājumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā 

jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā no Komisijas pieprasījuma parakstīšanas dienas; 

19.1.2. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos 

publiski pieejamos avotos, kā arī pārbaudīt atsauksmēs norādīto informāciju, sazinoties ar atsauksmes devēju.  

19.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

19.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt 

atzīti kā neatbilstoši un no turpmākās izvērtēšanas izslēgti.  

19.4.  Pretendentu atlases laikā Komisija pēc Pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

19.5. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē Pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām 

un pieņem attiecīgu lēmumu.  

19.6. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

19.7. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos 

publiski pieejamos avotos, kā arī pārbaudīt atsauksmēs norādīto informāciju, sazinoties ar atsauksmes devēju.  

19.8. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas jebkurš no šiem gadījumiem: 

19.8.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, 

kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 

bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

19.8.2.  pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

IV Piedāvājumu vērtēšana 

22. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajām 

prasībām.  

23. Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija izvēlas piedāvājumu, kurā piedāvāta zemākā cena par iepirkuma priekšmetu. 

24. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, Komisija informē visus 

Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

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

25. Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām. 

26. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, kas atbilst 

visām Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

V Nolikuma pielikumi. 

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 lpp.; 

Pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 2 lpp.; 

Pielikums Nr.3 – Tehniskais un finanšu piedāvājum forma uz 1 lpp.  
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1.pielikums iepirkuma „Inteliģento starmešu noma” 

nolikumam (Identifikācijas Nr. LNO 2015/72) 

 

 

Tehniskā specifikācija/pasūtītāja vajadzība:  
 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera” repertuāra izrāžu, jauniestudējumu tehniskai nodrošināšanai nepieciešamās tehnikas noma (pakalpojums) ietver: 

 

Inteliģentie starmeši: 

1) CLAY PAKY ALPHA SPOT HPE 1200. 

2) CLAY PAKY ALPHA WASH 1200. 

3) MARTIN MAC AURA. 

(turpmāk tekstā tehnika) 

 

Tehnikas piegāde līdz Pasūtītājam – Rīga, Aspazijas bulvāris 3. 

 

Tehnika (tehnikas veids un skaits) iznomājama saskaņā ar pasūtītāja iepriekšēju pieteikumu. Pasūtītāja pieteikums tiek nosūtīts vienas - divas kalendāro nedēļas pirms 

tehnikas nomas laika, kurā pasūtītājs norāda nepieciešamo tehniku, tās skaitu un nomas termiņus. Katrs pieteikums tiek pamatots ar pasūtītāja vajadzību – LNO 

repertuāra izrādes – tehniskās puses nodrošināšana.   
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2.pielikums iepirkuma „Inteliģento starmešu noma” 

nolikumam (Identifikācijas Nr. LNO 2015/72)  

 

 

Pieteikums dalībai iepirkumā 

 

Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

Iepirkums: „Inteliģento starmešu noma”, ar identifikācijas Nr. LNO 2015/72 

Kam: VSIA „Latvijas Nacionālā opera” 

Godātā komisija, 

 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam šiem noteikumiem. Piedāvājam veikt pakalpojumu 

„Inteliģento starmešu noma” atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

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

2. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

3. Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju 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.  
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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     Z.V. 
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3.pielikums iepirkuma „Inteliģento starmešu noma” 

nolikumam (Identifikācijas Nr. LNO 2015/72)  

 

Tehniskais un finanšu piedāvājums: 
  

Nr.p.k. Tehnika Detalizēts 

pakalpojuma 

apraksts 

Pasūtītāja 

noteiktais 

aptuvenais 

skaits - pēc 

tehnikas veida, 

kas izmantojams 

gada laikā LNO 

repertuāra 

izrāžu – 

tehniskās puses 

nodrošināšanai  

Cena par 

vienas 

dienas / 

viena gab 

(tehnikas) 

nomu EUR 

bez PVN 

 

Kopsumma EUR bez PVN 

(cena par vienas dienas/ viena gab. (tehnikas) nomu x 

(reiz) Pasūtītāja noteiktais aptuvenais skaits - pēc 

tehnikas veida, kas izmantojams gada laikā LNO 

repertuāra izrāžu – tehniskās puses nodrošināšanai  

1. CLAY PAKY ALPHA SPOT HPE 1200   200 reizes gadā ____EUR __________ EUR 

 

2. CLAY PAKY ALPHA WASH 1200  nebūtisks 

skaits 

____ EUR Neaizpilda 

3. MARTIN MAC AURA  400 reizes gadā _____EUR _________EUR 

 

 KOPĀ: - - - 

 

 

Vērtējamā summa: 

________ EUR bez PVN* 

 

 
*Piedāvātajā cenā tiek ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta (tehniskās specifikācijas) izpildi no Pretendenta puses, izņemot pievienotās 

vērtības nodoklis.  

*cena kopā bez PVN, EUR ir pretendenta piedāvājums, kurš tiek vērtēts Iepirkumu komisijas sēdē saskaņā ar kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu.  

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums: 
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