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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 

1.1. VSIA „Latvijas Nacionālā opera” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs LV 

40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma „Četru 

digitālo klavieru iegāde” (turpmāk tekstā- Iepirkums) nolikuma (turpmāk tekstā- Nolikums) prasībām. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2015/82, cpv kods:37310000-4 (mūzikas instrumenti). 

1.3. Paredzamā iepirkuma cena EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN. 

1.4. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un 

Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

Pasūtītāja kontaktpersona: Mareks Auziņš, tālr.26399216, mareks.auzins@opera.lv  un Dace 

Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts dace.peltmane@opera.lv.  

 

2. Iepirkuma priekšmets  

2.1. Iepirkuma priekšmets ir četru digitālo klavieru iegāde (LNO Orķestra vajadzībām) saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2). 

2.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās. 

2.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantu. Iepirkuma mērķis ir 

iepirkuma līguma noslēgšana. 

2.4. Iepirkuma līguma izpildes laiks: 3(trīs) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.  

2.5. Līguma izpildes vieta jeb preču piegāde līdz – VSIA „Latvijas Nacionālā opera” Aspazijas 

bulvārī 3, Rīgā, LV-1050. 

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents (turpmāk- Pretendents), kas atbilst šādām prasībām: 

3.1.1. ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

3.1.2. uz kuru nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

(Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektā daļa). 

 

4. Piedāvājumu iesniegšana 

4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir 

publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2015.gada 25.jūnijam (pēdējā 

iesniegšanas dienā pretendents iesniedz piedāvājumu pasūtītājam līdz plkst.11.00).  

4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 

105.kabinetā, vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai 

nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, ne vēlāk, kā līdz Nolikumā 

norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. 

4.3.   Pēc Nolikuma 4.1. punktā norādītā termiņa beigām piedāvājums netiek pieņemts neatkarīgi no 

kavēšanās iemesla un neatvērts tiek atdots iesniedzējam. 

4.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar 

norādi par saņemšanas laiku. 

4.5. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto 

piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Iepirkumu komisijai (turpmāk- Komisija). 

4.6. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pasūtītājs 

nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma spēkā esamību uz 

noteiktu papildu laiku. Pasūtītāja pieprasījums un pretendenta atbilde ir nosūtāma rakstveidā pa pastu 

vai pa faksu. 

 

5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 

5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 

5.1.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai 

formai (pielikums Nr.1), kā arī no pilnvaras vai tās kopijas, ja pieteikumu paraksta Pretendenta 

pilnvarotā persona; 

5.1.2. dokumentiem Pretendentu atlasei: 

5.1.2.1. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants); 

5.1.2.2. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta izpildē. Pretendents to 

apliecina, sniedzot pasūtītājam atbilstošu informāciju par būtiskajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā 

http://www.opera.lv/
mailto:mareks.auzins@opera.lv
mailto:dace.peltmane@opera.lv
http://www.iub.gov.lv/
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- trijos iepriekšējos gados (saraksts). Minēto pretendents apliecina iesniedzot vismaz 3 (trīs) pircēja 

(klienta) atsauksmes, norādot summas, laiku un saņēmējus. Papildus, atsauksmēs jābūt iekļautai 

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

pretendenta sniegtās informācijas patiesumu šī iepirkuma ietvaros; 

5.1.3. tehniskā piedāvājuma – preces nosaukums un preces tehniskais raksturojums (pielikumā 

preces ražotāja dokumentācija par preci – vismaz kopija). Pretendenta tehniskajam piedāvājumam 

jāatbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2). Papildus 

pretendents pievieno tehniskajam piedāvājumam preces attēlu (fotogrāfija). Preces garantijas laikam 

jābūt vismaz 24 mēneši.  

5.1.4. finanšu piedāvājuma, kas ietver cenu par preci (bez PVN). Finanšu piedāvājumu paraksta tā 

pati persona, kas parakstījusi pieteikumu. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda cenu par preci 

(viens gab.) un kopējo cenu par visu iepirkuma apjomu. Iepirkumu komisijas sēdē vērtējamā cena 

(salīdzināmā) ir finanšu piedāvājumā norādītā – kopējā cena par visu iepirkuma apjomu. 

5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Četru digitālo klavieru 

iegāde”, identifikācijas Nr. LNO 2015/82. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, 

telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2015. gada 25.jūnijam, plkst. 

11:00”. 
5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

5.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, 

cauršūtām, numurētām lapām; 

5.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

5.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā; 

5.7. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums, kas iesniegts par nepilnu 

iepirkuma apjomu, netiks vērtēts. 

6. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaude 

6.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi.  

6.2. Komisijai ir tiesības: 

6.2.1. 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; 

6.2.2. 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.  

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

vērtēšanas posmā. 

6.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību 

piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt atzīti kā neatbilstoši un no 

turpmākās izvērtēšanas izslēgti.  

6.5.  Pretendentu atlases laikā Komisija pēc Pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem pārbauda 

Pretendentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

6.6. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē 

Pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu 

lēmumu.  

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

vērtēšanas posmā. 

6.8. Komisijai ir tiesības: 

6.8.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai skaidrojumu par savu piedāvājumu. 

Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā no 

Komisijas pieprasījuma parakstīšanas dienas; 

6.8.2. 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.  
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6.9. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas jebkurš no šiem gadījumiem: 

6.9.1. 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; 

6.9.2.  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. 

7. Piedāvājumu vērtēšana 

7.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un 

izvēlas piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.  

7.2. Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija izvēlas 

piedāvājumu, kurā piedāvāta zemākā cena par iepirkuma apjomu. 
7.3. 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.  

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

7.5. 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. 

 

Pielikumā: 

Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā; 

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija; 

Pielikums Nr.3 – Tehniskais piedāvājums. 

Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājums. 
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Pielikums Nr.1 

Iepirkumam „Četru digitālo klavieru iegāde”  

Identifikācijas Nr. 2015/82 

 

Pieteikums dalībai  

iepirkumā “Četru digitālo klavieru iegāde” ar identifikācijas nr.2015/82 

 

Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:  

 

___________________________________     (pretendenta nosaukums): 

 

1. piekrīt iepirkuma Nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu 

prasību izpildi. Iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 

2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

3. apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt 

visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai; 

4. uz mums neattiecās šādi nosacījumi: 

• 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; 

• 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. 

 

 

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  

9.  Tālruņa Nr.  

10.  Faksa Nr.  

11.  Mobilā tālruņa Nr.  

12.  E-pasta adrese  
 

 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

Datums: _______________ 

 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2 

Iepirkumam „Četru digitālo klavieru iegāde”  

Identifikācijas Nr. 2015/82 

 

 

Tehniskā specifikācija:  

Preces ir jaunas, nelietotas, piegādājamas pasūtītājam – oriģinālā ražotāja iepakojumā. 

 

1) Digitālās klavieres: YAMAHA CLP-525B vai analogs 

Tehniskais raksturojums un cita informācija par preci: 

Krāsa: Melna (Black walnut) 

Pedāļi: 3 

Klaviatūra: Pilna (zemākais taustiņš – subkontroktāvas A, augstākais taustiņš – 

                  4. oktāvas augšējais C) ar jūtīgo pieskāriena sistēmu. 88 taustiņi. 

Aprīkojums:  1)  Izbīdāms / iebīdāms klaviatūras vāks 

2) Paceļams / nolaižams nošu paliktnis  

3) Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis  

4) Skaļuma regulēšanas poga  

5) 2 funkciju pogas – DEMO/SONG un PIANO/VOICE 

6) Metronoms 

7) 2 izvēlnes pogas + R / - L 

8) Ierakstīšanas poga REC 

9) Atskaņošanas poga PLAY 

10)  Klaviatūras apakšā 2 austiņu izejas 

11)  Klaviatūras apakšā USB ligzda (TO HOST) 

12)  Klaviatūras apakšā pedāļa ligzda (TO PEDAL) 

13)  Klaviatūras apakšā barošanas ligzda 16V 

14)  Strāvas kabelis ar adapteri 

15)  Klaviatūras sānā indikators (POWER indicator) 

Polifonija: Max 256 

Skaņu tembri: 10 

Efekti: Reverb 4; IAC (Intelligent Acoustic Control); Dual/Layers 

Atmiņa: Iebūvēta 900 KB 

Pastiprinātāji: 20W x 2 

Skaļruņi: 12cm + 6cm x 2 

Izmēri: Platums 1350mm; augstums 845mm; dziļums 414mm; svars 43kg. 

Valoda: Angļu 

Nepieciešamais preču daudzums: 2 gab. 

 

2) Digitālās klavieres: YAMAHA CLP-545 B vai analogs 

Tehniskais raksturojums un cita informācija par preci: 

 

Krāsa: Melna (Black walnut)    - bīdāma 

Pedāļi: 3 

Klaviatūra: Pilna (zemākais taustiņš – subkontroktāvas A, augstākais taustiņš – 

                  4. oktāvas augšējais C) ar jūtīgo pieskāriena sistēmu. 88 taustiņi. 

Aprīkojums: 1)  Izbīdāms / iebīdāms klaviatūras vāks 

2)  Paceļams / nolaižams nošu paliktnis  

3)  Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis  

4)  Skaļuma regulēšanas poga - bīdāma  

5)  Klaviatūras pusē ar 4 pogām vadāms displejs 
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6) Pie displeja poga DEMO 

7) Pie displeja poga SONG 

8)  Pie displeja pogas REC, STOP, PLAY / PAUSE 

9)  Pie displeja pogas METRONOME / RHYTHM, DUAL / SPLIT 

                   10)  Pie displeja tembru pogas PIANO, E.PIANO, ORGAN,  

                          STRINGS, BASS, OTHERS 

11) Zem klaviatūras 2 austiņu izejas, AUX IN,  

2 USB ligzdas – TO DEVICE, TO HOST 

                   12)  em klaviatūras āķis austiņu uzkāršanai 

                   13)  Zem klaviatūras MIDI ligzdas THRU, OUT, IN 

                   14)  Zem klaviatūras pedāļa ligzda PEDAL 

                   15)  Zem klaviatūras izejas ligzdas AUX OUT – R, L / L+R 

                   16)  Klaviatūras apakšā barošanas ligzda 

Polifonija: Max 256 

Skaņu tembri: 34 

Efekti: Reverb 6; IAC (Intelligent Acoustic Control); Chorus 3; Brilliance 7; 

           Master Effect 12; Stereophonic Optimizer; Dual / Layers; Split 

Ritmi: 20 

Atmiņa: Iebūvēta 1,5 MB 

Pastiprinātāji: 25W + 25W x 2 

Skaļruņi: 16cm + 8cm x 2 

Izmēri: Platums 1461mm; augstums 927mm; dziļums 459mm; svars 61,5kg. 

Valoda: Angļu 

Nepieciešamais preču daudzums: 1 gab. 

 

3) Digitālās klavieres: YAMAHA CLP-585 B vai analogs    

Tehniskais raksturojums un cita informācija par preci: 

Krāsa: Melna (Black walnut) 

Pedāļi: 3 

Klaviatūra: Pilna (zemākais taustiņš – subkontroktāvas A, augstākais taustiņš – 

                  4. oktāvas augšējais C) ar jūtīgo pieskāriena sistēmu. 88 taustiņi. 

Aprīkojums: 1) Paceļams / nolaižams klaviatūras vāks 

2)  Paceļams / nolaižams nošu paliktnis  

3)  Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis  

4)  Skaļuma regulēšanas poga - bīdāma  

5)  Ar 4 pogām vadāms displejs 

6)  Pie displeja poga DEMO 

7)  Pie displeja poga SONG 

8)  Pie displeja pogas REC, STOP, PLAY / PAUSE 

9)  Pie displeja pogas METRONOME / RHYTHM, DUAL / SPLIT 

                   10)  Pie displeja tembru pogas PIANO, E.PIANO, ORGAN,  

                          STRINGS, BASS, OTHERS 

11) Zem klaviatūras 2 austiņu izejas 

                   12)  Zem klaviatūras āķis austiņu uzkāršanai 

                   13)  Zem klaviatūras MIDI ligzdas THRU, OUT, IN 

                   14)  Zem klaviatūras pedāļa ligzda PEDAL un AUX PEDAL 

                   15)  Zem klaviatūras ligzda AUX IN 

                   16)  Zem klaviatūras 2 USB ligzdas – TO DEVICE, TO HOST 

                   17)  Zem klaviatūras izejas ligzdas AUX OUT – R, L / L+R 

                   18)  Klaviatūras apakšā barošanas ligzda 

Polifonija: Max 256 

Skaņu tembri: 48 + 480 XG voices + 14 drum  / SFX kits 

Efekti: Reverb 6; IAC (Intelligent Acoustic Control); Chorus 3; Brilliance 7; 

           Master Effect 11; Stereophonic Optimizer; Dual / Layers; Split 

Ritmi: 20 

Atmiņa: Iebūvēta 1,5 MB 
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Pastiprinātāji: 30W + 30W + 30W x 2 

Skaļruņi: 16cm x 8cm x 2 

Izmēri: Platums 1461mm; augstums 1013mm; dziļums 477mm; svars 88kg. 

Valoda: Angļu 

Nepieciešamais preču daudzums: 1 gab.   
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Pielikums Nr.3 

Iepirkumam „Četru digitālo klavieru iegāde”  

Identifikācijas Nr. 2015/82 

(Aizpilda pretendents) 

 

Nr.p.k. Preces pilns nosaukums Preces detalizēts tehniskais 

raksturojums, ņemot vērā tehniskajā 

specifikācijā noteikto 

Preces piegādes 

termiņš un piegādes 

daudzums un preces 

garantijas termiņš, 

ņemot vērā tehniskajā 

specifikācijā un 

nolikumā noteikto 

(pasūtītāja vajadzību) 

1.    

2.    

3.    
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Pielikums Nr.2 

Iepirkumam „Četru digitālo klavieru iegāde”  

Identifikācijas Nr. 2015/82 

 

 

 

Finanšu piedāvājums  

 

Preces pilns nosaukums Vienas 

vienības/gab. cena 

euro (bez PVN) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Kopā cena bez PVN par visu iepirkuma 

apjomu - 4 (četras) preces (vērtējamā cena)*: 

 

Ar PVN  

  

Preču piegādes cena bez PVN 

(piegādes vieta Rīgā, Aspazijas bulvāris 3)  

 

 

 

*Finanšu piedāvājums ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, tai 

skaitā piegāde līdz Pasūtītājam. 


