
Nolikums apstiprināts iepirkuma komisijas sēdē 
21.03.2018., protokols Nr.1 LNO 2018/5 

 
__________ 

Komisijas priekšsēdētājs Guntars Krūmiņš 

 
Atklāta konkursa 

“Audumu iegāde” 
LNO ID Nr. LNO - 2018/5 

nolikums 
 

1) Iepirkuma identifikācijas numurs LNO 2018/5. 
2) Pasūtītāja paredzamā cena iepirkumā par abām daļām 140 000,00 euro bez PVN. 

Iepirkums sadalīts divās daļās: 
1.daļa: Audumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1). 
Šajā daļā paredzamā cena 40 000,- euro bez PVN (Pasūtītāja plānotā maksimāli 
iespējamā līgumsumma līguma darbības laikā par veiktajām piegādēm kopā - 
līgumcena). Vispārīgās vienošanās darbības termiņš 24 kalendārie mēneši. Preces 
piegādes laiks ne vairāk kā 10 darba dienas, skaitot no Pasūtījuma saņemšanas dienas. 

2.daļa: Audumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (paredzēta katalogu 
iesniegšana) (pielikums Nr.1). Šajā daļā paredzamā cena 100 000,00 euro bez PVN 
(Pasūtītāja plānotā maksimāli iespējamā līgumsumma līguma darbības laikā par 
veiktajām piegādēm - līgumcena). Līguma darbības termiņš 24 kalendārie mēneši. 
Preces piegādes laiks ne vairāk kā 15 darba dienas, skaitot no Pasūtījuma saņemšanas 
dienas. Piegādātājam jābūt spējīgam piegādāt 500 m auduma vienā pasūtījuma reizē. 
Pasūtītājs paredzējis preces apmaksu pirms piegādes. 
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. 

3) Pasūtītāja rekvizīti: 
Pasūtītāja nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas 

Nacionālā opera un balets” 
Adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga LV-1050, Latvija 
Reģistrācijas numurs: 40103208907 
Tālruņa numurs: +371 67073715 
Faksa numurs: +371 67228930 
Darba laiks: Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00  

elektroniskā pasta adrese:  

 

 
lietvediba@opera.lv. 

4) Konkursa nolikums publicēts interneta vietnē http://www.opera.lv/lv/iepirkumi/. 
5) Iepirkuma priekšmets ir audumu iegāde Operas un baleta kostīmu, dekorāciju un 

butaforiju izgatavošanai, ņemot vērā jauniestudējuma izveidei piesaistītā kostīmu 
mākslinieka ieceri. 

6) Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu – pieejamais preču sortiments un cenas, 
šādā kārtībā: 



- Iepirkuma 1 daļā, aizpilda Nolikuma pielikumu Nr.1, izvēloties tās preču pozīcijas 
tehniskajā specifikācijā, kuras tas var piedāvāt vispārējās vienošanās ietvaros – 
pārdodot un piegādājot preci Pasūtītājam saskaņā ar tam pieejamo preču 
sortimentu; 

- Iepirkuma 2.daļā, iesniedz audumu katalogu/s un pieejamās cenas, ietverot tai 
skaitā pilnībā vai daļēji Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktās preču 
pozīcijas. Katalogs ietver audumu paraugus, audumu tehniskie parametri, kas ir 
auduma nosaukums, kods, platums, sastāvs, svars, audumu lietošanas instrukcija. 

7) Konkursā piemērotie CPV kodi – 19200000-8, 19000000-6, 39561000-2. 
8) Audumu piegādes vieta – Rīga, Aspazijas bulvāris 3, LV-1050, Latvijā. 
9) Pasūtītāja mērķis ir noslēgt vispārīgo vienošanos katrā iepirkuma daļā ar vairākiem 

piegādātājiem/vispārīgās vienošanās dalībniekiem par audumu piegādēm, ievērojot šī 
nolikuma noteikumus.  

10) Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 10.maijam, 
plkst.14:00, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” 
Lietvedības daļā, iesniedzot piedāvājumu personīgi vai nosūtot to pa pastu. 

11) Piedāvājumi tiek atvērti, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, konferenču telpa Nr.B209a, 
2018.gada 10.maijā, plkst.14:00. 

12) Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un cauršūtām, kas nepieļautu lapu atdalīšanu.  
13) Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kuras jānorāda: 

• Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 
• pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis; 
• atzīme: Piedāvājums atklātam konkursam „Audumu iegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LNO 2018/5; 
• atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 10.maijam, plkst.14:00”. 
•  

14) Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vai angļu valodā.  
15) Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu, ja uz to attiecas kāds no Publisko iepirkumu 
likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Pretendenta 
izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā 
noteikto. 

16) Pretendents var iesniegt informāciju par Pretendenta veikalu adresēm, vietām un 
kārtību – kādā tas nodrošinās Pasūtītājam auduma klāsta pieejamību vispārīgās 
vienošanās ietvaros. 

17) Papildus pretendents var iesniegt audumu paraugus, ražotāja aprakstus par audumu 
sastāvu un kvalitāti. 

18) Finanšu piedāvājumā cenas par audumu norāda EUR, bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

19) Pasūtītājs noslēdz vispārīgo vienošanos ar pretendentiem, kuri iesnieguši 
piedāvājumus konkursā, tie piedāvā preču sortimentus, to cenas, kas ietver pilnībā vai 
daļēji tehniskajā specifikācijā noteiktās preču pozīcijas. Piedāvājuma izvēles kritērijs 
atklātā konkursā ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums – vērtējot cenu.  

20) Vispārīgā vienošanās tiks noslēgta ar piegādātājiem, kuri iesnieguši savus piedāvājumus 
konkursā, sniedzot informāciju par pieejamo preču sortimentu.   

21) Piedāvājumam jābūt spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas. 
22) Maksimālais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits 14. 
23) Tehniskā specifikācija: 

Nosaukums Pasūtītāja Specifikācija 
Atlasa audums Platums: 150cm 



Atlass – streč Platums: 140cm 
Dabīgā zīda audums Platums: 140cm 
Dekoratīvais audums Platums: 140cm 
Disko audums Platums: 150cm 
Dublieris Platums: 150cm 
Flizelīns Platums: 90 cm 
Gabardīna audums Platums: 140cm 
Kažokāda, mākslīgā Platums: 150cm 
Krepsatīns Platums: 150cm 
Likras audums Platums: 150cm 
Lina audums Platums: 150cm 
Markizets Platums: 110cm 
Mežģīņu audums Platums: 100cm 
Marle Platums: 0.8cm 
Mēteļu audums Platums: 150cm 
Odere, poliesters Platums: 110cm 
Odere, viskoze Platums: 140cm 
Odere, viskoze, elastīga Platums: 140cm 
Organza Platums: 110cm 
Poliesters, kostīmu Platums: 150cm 
Panama-kokvilnas divdiegs Svars: 240gr 
Spandeks Platums: 130cm 
Samts, dabīgā zīda  Platums: 140cm 
Samts, kokvilnas  Platums: 150cm 
Samts, sintētiskais Platums: 110cm 
Šifons Platums: 110cm; 150cm 
Šifons, dabīgā zīda Platums: 140cm 
Tafta, dabīgā zīda Platums: 140cm 
Tafta audums, sintētisks Platums: 150cm 
Tafta audums, viskozes Platums: 150cm 
Tilla audums Platums: 130cm; 150cm; 240cm 
Elastīgais tills Platums: 150cm; 130cm 
Trikotāžas audums Platums: 150cm 
Vilnas audums Platums: 150cm 
Vilnas trikotāža Platums: 150cm 
Viskozes trikotāža Platums: 150cm 
Zīda trikotāža Platums: 150cm; 110cm; 90cm 

 
24. Nolikuma pielikums: 

Pielikums Nr.1 - Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma; 
Pielikums Nr.2 – Vispārīgās vienošanās projekts iepirkuma 1.daļa uz 3 lapām. 

Pielikums Nr.3 – Vispārīgās vienošanās projekts iepirkuma 2.daļa uz 2 lapām. 
 
 
 

 



Pielikums Nr.1 
Atklāta konkursa nolikumam  

„Audumu iegāde”, 
Identifikācijas Nr. 2018/5 

 
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
LNOB kostīmu, dekorāciju un butaforiju izgatavošanai:  

Nosaukums Pasūtītāja 
specifikācija 

Preču pozīcijas, 
kuras var 

piegādāt atzīmē 
ar “jā”  

 
Papildus 
piezīmes 

Piegādes 
termiņš – 

saskaņā ar 
nolikumu 

Cenas EUR 
bez PVN par 

1 m 
 
Pozīcijas, 
kurās cenu 
nevar noteikt 
precīzi, tiek 
norādīta 
aptuvenā 
summa no , 
līdz 

Atlasa audums Platums: 150cm    
Atlass – streč Platums: 140cm    
Dabīgā zīda audums Platums: 140cm    
Dekoratīvais audums Platums: 140cm    
Disko audums Platums: 150cm    
Dublieris Platums: 150cm    
Flizelīns Platums: 90 cm    
Gabardīna audums Platums: 140cm    
Kažokāda, mākslīgā Platums: 150cm    
Krepsatīns Platums: 150cm    
Likras audums Platums: 150cm    
Lina audums Platums: 150cm    
Markizets Platums: 110cm    
Mežģīņu audums Platums: 100cm    
Marle Platums: 0.8cm    
Mēteļu audums Platums: 150cm    
Odere, poliesters Platums: 110cm    
Odere, viskoze Platums: 140cm    
Odere, viskoze, elastīga Platums: 140cm    
Organza Platums: 110cm    
Poliesters, kostīmu Platums: 150cm    
Panama-kokvilnas 
divdiegs 

Svars: 240gr    

Spandeks Platums: 130cm    
Samts, dabīgā zīda  Platums: 140cm    
Samts, kokvilnas  Platums: 150cm    
Samts, sintētiskais Platums: 110cm    
Šifons Platums: 110cm; 

150cm 
   



Šifons, dabīgā zīda Platums: 140cm    
Tafta, dabīgā zīda Platums: 140cm    
Tafta audums, sintētisks Platums: 150cm    
Tafta audums, viskozes Platums: 150cm    
Tilla audums Platums: 130cm; 

150cm; 240cm 
   

Elastīgais tills Platums: 150cm; 
130cm 

   

Trikotāžas audums Platums: 150cm    
Vilnas audums Platums: 150cm    
Vilnas trikotāža Platums: 150cm    
Viskozes trikotāža Platums: 150cm    
Zīda trikotāža Platums: 150cm; 

110cm; 90cm 
   

 
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  

 

 
 

 
Datums: _______________ 
 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējum

 
Pretendents _____________ (nosaukums) ir ____________(jānorāda mazais vai vidējais) 
uzņēmums. 
*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums 
un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 
**Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 
personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance 
kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
 
Vieta, datums: _______________ 
Paraksts___________ 



6 

Pielikums Nr.2 
Atklāta konkursa nolikumam  

„Audumu iegāde”, 
Identifikācijas Nr. 2018/5 

 
 
 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 
par audumu iegādi 

par iepirkuma 1.daļu 
(PROJEKTS) 

 
Rīgā,    2018.gada 
__.___________  
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas 
bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, turpmāk tekstā 
saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses, un Vispārīgās vienošanās dalībnieki 
_________________________________________________________________________
_______ 
____________________________________________________________, katrs atsevišķi 
turpmāk tekstā saukts „Vispārīgās vienošanās dalībnieks”, no otras puses, Pasūtītājs un 
Vispārīgās Vienošanās dalībnieki, kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par 
„Pusēm”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Audumu iegāde”, ID Nr. LNO 2018/5, 
rezultātiem, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos - turpmāk tekstā „Vispārīgā vienošanās”: 
 
1. Vienošanās priekšmets. 
 
Vispārīgās vienošanās dalībnieks, saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķiem konkrētiem ikreizējiem 
pasūtījumiem, apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam audumus, turpmāk tekstā „Prece”, 
ņemot vērā šo vienošanos un izvēles kritēriju – mākslinieka iecere.  
 
2. Pušu tiesības, pienākumi un norēķinu kārtība. 
 
2.1. Vispārīgās vienošanās dalībniekiem ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam iespēju pirkt 

Preci visā Vienošanās darbības laikā. 
2.2. Lai atrastu piemērotāko Preci konkrētajam Pasūtītāja pieprasījumam, pirms katra 

pasūtījuma, Pasūtītāja pārstāvis apskata Vispārīgās vienošanās dalībnieku piedāvāto 
audumu klāstu, ņemot vērā savu konkrēto darba uzdevumu un ideju (mākslinieciskie 
kritēriji, kurus nosaka tērpu dizaineris/mākslinieks). Audumu apskate notiek šīs 
Vispārīgās vienošanās dalībnieku norādītajās veikalu adresēs, tai skaitā katalogi un e-
veikali. 

2.3. Pēc konkrēto audumu izvēles, audumi tiek pirkti no tā Vispārīgā vienošanās dalībnieka, 
kura piedāvājums visvairāk atbilst mākslinieciskajiem kritērijiem (mākslinieciskos 
kritērijus nosaka tērpu dizaineris/mākslinieks). 

2.4. Ja pēc mākslinieciskajiem kritērijiem, Pasūtītāja vajadzību var izpildīt vairāk kā viens 
vispārīgās vienošanās dalībnieks, un mākslinieka izvēlētu audumu un tā apjomu piedāvā 
vairāk kā 1 (viens) Vispārīgās vienošanās dalībnieks, Pasūtītājs veic cenu salīdzināšanu 
un zemākās cenas noteikšanu. Cenu aptauja notiek elektroniski – Pasūtītāja pārstāvim 
uzaicinot konkrētos Vispārīgās vienošanās dalībniekus iesniegt cenu piedāvājumus, 
turpmāk tekstā „Uzaicinājums”. 
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2.5. Pasūtītāja pārstāvis nosūta elektronisku e-pasta vēstuli jeb aptaujā izvēlētos Vispārīgās 
vienošanās dalībniekus par to piedāvāto cenu konkrētajam pasūtījumam, uzaicinot 
Vispārīgās vienošanās dalībniekus iesniegt cenu piedāvājumus, turpmāk tekstā 
„Uzaicinājums”, kurā norāda konkrētās nepieciešamās Preces daudzumu un sortimentu. 
Ar elektronisku e-pasta vēstuli sūtītie dokumenti uzskatāmi par Pusēm juridiski 
saistošiem. 

2.6. Uzaicinājums nosūtāms uz Vispārīgās vienošanās dalībnieku šajā Vienošanās norādīto 
pilnvaroto pārstāvju e-pasta adresēm, ievērojot vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret šīs 
Vispārīgā vienošanās dalībniekiem. 

2.7. Uzaicinājumā Pasūtītāja pārstāvis norāda laiku Vispārīgās vienošanās dalībnieku 
atbildes iesniegšanai, kas ir 1 darba diena no Uzaicinājuma nosūtīšanas brīža. Bez 
kavēšanās Vispārīgās vienošanās dalībnieks nosūta Pasūtītāja pārstāvim apstiprinājumu 
par Uzaicinājuma saņemšanu. Apstiprinājums nosūtāms uz e-pasta adresi, kuru 
Pasūtītāja pārstāvis izmantojis Uzaicinājuma nosūtīšanai. Apstiprinājums ir tikai 
Pasūtītāja pārstāvja informēšanai, un nav Uzaicinājuma nosūtīšanas un saņemšanas 
fiksēšana. Tā nenosūtīšana Pasūtītāja pārstāvim nevar būt pamats cenu piedāvājuma 
neizskatīšanai. 

2.8. Vienošanās dalībnieki 1 darba dienas laikā nosūta Pasūtītājam atbildes vēstuli, norādot 
tajā savu piedāvāto Preču cenu pa pozīcijām. 

2.9. Vispārīgās vienošanās dalībnieks piedāvā Preču cenas, tai skaitā ievērojot iesniegto 
finanšu piedāvājumu atklātā konkursā „Audumu iegāde”, ID Nr. LNO 2018/5. 

2.10. Pasūtītājam ir tiesības neizskatīt piedāvājumu, kas saņemts vēlāk kā noteikts 
Uzaicinājumā.  

2.11. Pēc katras cenu aptaujas beigām, Pasūtītāja pārstāvis izskata no Vispārīgās vienošanās 
dalībniekiem saņemtos piedāvājumus, salīdzina piedāvātās cenas, un izvēlas veikt 
pasūtījumu no tā Vispārīgās vienošanās dalībnieka, kurš iesniedzis piedāvājumu laikā 
(ievērojot uzaicinājumā norādīto laiku) par visu vajadzības apjomu un piedāvājis 
zemāko cenu, neieskaitot cenā PVN. Zemākā piedāvātā cena tiek aprēķināta salīdzinot 
pretendentu piedāvātās cenas pa pozīcijām un, ņemot vērā piedāvājuma kopējo cenu. 

2.12. Pasūtītāja pārstāvis paziņo Vispārīgās vienošanās dalībniekiem par cenu piedāvājumu 
salīdzināšanas rezultātiem, norādot izvēlēto piedāvājumu un tā salīdzinošās 
priekšrocības. Paziņojumu par rezultātiem Pasūtītājs nosūta Vispārīgās vienošanās 
dalībniekiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Uzaicinājuma un atbilžu saņemšanas 
datuma. 

2.13. Vispārīgās vienošanās dalībnieks (kuru izvēlējies Pasūtītājs), saskaņā ar tā tehniskajā 
piedāvājumā noteikto, ievērojot Pasūtītāja vajadzību, veic Preces piegādi uz Pasūtītāja 
adresi: Rīgā, Aspazijas bulvāris 3, pirms tam ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņojot konkrētu 
Preces piegādes vietu un laiku.  

2.14. Preces piegāde un nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar preču pavadzīmes–rēķina 
parakstīšanu. Preču pavadzīmē–rēķinā tiek fiksēts pērkamo Preču sortiments, daudzums 
un pirkuma cena. 

2.15. Parakstot šo Vienošanos, Pasūtītājs apliecina, ka tā pilnvaroto pārstāvju paraksti uz 
preču pavadzīmēm–rēķiniem to juridiskā spēka ziņā tiks pielīdzināti Pasūtītāja 
paraksttiesīgo amatpersonu parakstiem. 

2.16. No Preču piegādes un pavadzīmes–rēķina parakstīšanas brīža Pasūtītājam iestājas 
pienākums 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā veikt Preču apmaksu saskaņā ar šīs 
Vispārīgās vienošanās noteikumiem. 

2.17. Pasūtītājs veic Preces apmaksu ar pārskaitījumu uz Vispārīgās vienošanās dalībnieka 
bankas norēķinu kontu, kurš norādīts piestādītajā preču pavadzīmē–rēķinā. Par 
apmaksas veikšanu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir saņemta Vispārīgās vienošanās 
dalībnieks norādītajā norēķinu kontā. 
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2.18. Līdz pilnīgai Preču pirkuma apmaksas Pasūtītājam piegādātā Prece ir konkrētā 
Vienošanās dalībnieka īpašums un Pasūtītājs ir materiāli atbildīgs par tām konkrētajam 
Vispārīgās vienošanās dalībniekam. 

2.19. Pasūtītājam ārpus kārtas šīs Vienošanās darbības laikā ir tiesības Vispārīgās vienošanās 
noteiktajā kārtībā pasūtīt arī citas preces no Vienošanās dalībnieku Preču klāsta, kas 
nav noteiktas iepirkuma tehniskajā specifikācijā, bet iekļaujas šīs Vispārīgās vienošanās 
summā. 

2.20. Vienošanās dalībnieks apņemas sniegt pārskatus par Pasūtītājam pārdotās Preces apjomu, 
ja Pasūtītājs to pieprasa. 

 
3. Vispārīgās vienošanās termiņš. 
 
3.1. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 

__.__.2020., un Pušu savstarpējo saistību pilnīgais izpildei. Gadījumā, ja Pasūtītāja 
pirktās un Vienošanās dalībnieku realizētās Preces kopējā vērtība, saskaņā ar šīs 
Vienošanās iepirkumu ID Nr. LNO 2018/5  - sasniedz summu EUR 40000,- 
(četrdesmit tūkstoši euro 00 euro centi) bez PVN, ātrāk kā līdz __.__.2020., Puses 
vienojas, ka Vienošanās termiņš ir iztecējis līdz ar norādītās summas sasniegšanu. 

3.2. Pusēm ir tiesības izbeigt Vispārīgo vienošanos, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to 
rakstiski brīdinot otru Pusi, ja otra Puse nepilda šīs Vispārīgās vienošanās 
nosacījumus. 

3.3. Ja kāds no šī Vispārīgās vienošanās nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo 
šī Vispārīgās vienošanās nosacījumu spēkā esamību. 

3.4. Gadījumā, ja šī Vispārīgās vienošanās darbības laikā stājas spēkā grozījumi 
normatīvajos aktos, kas padara kādu no Vispārīgās vienošanās saistībām par 
neiespējamu izpildei vai izmaina kādai no Pusēm pienākumu izpildes nosacījumos, 
Puses, atsevišķi vienojoties lemj par tālāko Vispārīgās vienošanās saistību izpildi. 

3.5. Vispārīgu vienošanos var izbeigt saskaņā ar Pušu savstarpējo rakstveida vienošanos. 
 
4. Atbildība, strīdu izskatīšana. 
 
4.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Vispārīgu vienošanos uzņemtās saistības. 
4.2. Vienošanās dalībnieki uzņemas atbildību par pārdotās Preces kvalitāti un daudzumu. 
4.3. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs var izteikt Vienošanās dalībniekiem 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas. Gadījumā, ja Precei pastāv slēpti 
defekti – 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža. 

4.4. Prece, kurai konstatēti slēpti defekti, tiek atdota Vienošanās dalībniekiem, kuriem 
pienākums to apmainīt laikā, par kuru Puses savstarpēji vienojas, vai arī atlīdzināt 
Pasūtītājam radušos zaudējumus, Pusēm par to vienojoties. 

4.5. Pretenzijas, kas saistītas ar Vienošanās saistību izpildi, Pusēm jāizskata ne ilgāk kā 5 
(piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. 

4.6. Nekvalitatīvas Preces vai neatbilstoši šīs Vispārīgās vienošanās noteikumiem piegādātas 
Preces gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt (izslēgt no dalības vienošanās) 
šo Vispārīgo vienošanos ar jebkuru no visiem Vispārīgās vienošanās dalībniekiem. 

4.7. Ja kāda no Pusēm neizpilda daļēji vai pilnībā savas Vispārīgajā vienošanā paredzētās 
saistības, tā atlīdzina otrai Pusei visus šādas saistību neizpildes vai nepienācīgas 
pildīšanas rezultātā radušos zaudējumus. 

4.8. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas izriet no šīs Vispārīgās 
vienošanās, tās izpildes vai laušanas, atrisinātu pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā 
vienošanās netiek panākta, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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4.9. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Opera maksā Vispārīgās vienošanās dalībniekam 
(kurš izpilda pasūtījumu) līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 
kavētās Līguma apmaksas summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods tiek 
aprēķināts, ievērojot Latvijas Republikas tiesību normas. 

4.10. Opera konstatē preces piegādes termiņa kavējumu vai piegādes neatbilstību 
pasūtījumam, Opera trīs darba dienu laikā nosūta pretenziju Vispārīgās vienošanās 
dalībniekam (kurš izpilda pasūtījumu), kā arī paredz pretenzijas izskatīšanas un 
pārkāpuma novēršanas laiku – bez kavēšanās, bet ne ilgāk kā 3 darba dienas, skaitot no 
pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Vispārīgās vienošanās dalībnieka kontaktpersonas e-
pastu. Pārkāpuma nenovēršanas gadījumā vai arī atkārtoti pieļauta pārkāpuma gadījumā 
(saistību neizpilde vai neizpilde pienācīgi) – Opera var rīkoties atbilstoši Līguma 
4.11.punktā noteiktajam.  

4.11. Opera ir tiesīga vienpusēji izslēgt dalībnieku no vienošanās, paziņojot par to 10 
kalendārās dienas iepriekš, līguma 7.5.punktā noteiktajos gadījumos -  kad Vispārīgās 
vienošanās dalībniekam (kurš izpilda pasūtījumu) pārkāpj šo Līgumu, pieļaujot savu 
saistību neizpildi vai izpildi nepienācīgi. Šajā gadījumā, kad vispārīgās vienošanās 
dalībnieks tiek izslēgt no dalības vienošanās, vainīgais vispārīgās vienošanās dalībnieks 
maksā Operai vienreizēju līgumsodu 500 euro.  
 

 
5. Citi noteikumi. 
 
5.1. Lai nodrošinātu Vispārīgās vienošanās izpildi, katra Puse nozīmē atbildīgo 

kontaktpersonu/-as, kas pilnvarota/-as risināt ar šo Vispārīgo vienošanos saistītos 
jautājumus, un Vispārīgās vienošanās dalībnieki nozīmē Preces iegādes veikala adrese: 

5.1.1. Pasūtītājs: 
- VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”: 

vārds, uzvārds, amats: ____________, ___________________________, 
tālrunis:   ___________________________, 
e-pasts:    

5.1.2. Vispārīgās Vienošanās dalībnieki: ____________________________________. 
Gadījumā, ja kāda no šīs Vispārīgās vienošanās pusēm maina atbildīgo 
darbinieku, attiecīgai Pusei par to jāpaziņo pārējiem Vispārējās vienošanās 
dalībniekam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

5.2. Vispārīgās vienošanās darbības termiņa izbeigšanās saskaņā ar šīs Vispārīgās 
vienošanās 3.1.punktu, neatbrīvo Puses no visu ar šo Vispārīgo vienošanos uzņemto 
saistību izpildes. 

5.3. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Vispārīgajā vienošanās, Puses risina saskaņā ar 
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.4. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo citām Pusēm par savu bankas un reģistrācijas 
rekvizītu un juridiskās vai biroja adrese maiņu. 

5.5. Puses vienojas atzīt par juridiski saistošiem uz elektronisko e-pastu sūtītos dokumentus. 
Gadījumā, ja kādai no Vispārīgās vienošanās Pusēm e-pasta adrese tiek mainīta, 
attiecīgā Puse apņemas nekavējoties sniegt par to paziņojumu citām Pusēm un šādas 
izmaiņas stājas spēkā ar attiecīgā Paziņojuma saņemšanas brīdi. 

5.6. Puses cita citai neizvirzīs pretenzijas gadījumā, ja Vispārīgo vienošanos nav bijis 
iespējams izpildīt tādu apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un/vai novērst, 
t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas, bet ne tikai, dabas 
stihijas, ugunsgrēks, karš, militārās operācijas vai valsts institūciju lēmumi, kuru 
rezultātā Vispārīgās vienošanās izpilde kļuvusi neiespējama. 

5.7. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu 
izziņu, Puses nekavējoties informē cita citu par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus 
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nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo 
Vispārīgo vienošanos. 

5.8. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, šīs Vispārīgās vienošanās darbības laiks 
pagarinās par termiņu, kuru Puses nosaka atsevišķi rakstveidā vienojoties. 

5.9. Jebkuri šīs Vispārīgās vienošanās labojumi un/vai papildinājumi tiek noformēti rakstiskā 
formā, tos parakstot visām Pusēm, pievienojot šai Vispārīgajai vienošanās un turpmāk 
uzskatot tos par šīs Vispārīgās vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

5.10. Parakstot šo Vispārīgo vienošanos, Pušu pārstāvji apliecina, ka viņiem ir pilnvaras 
noslēgt šo Vispārīgo vienošanos un uzņemas solidāru līdzatbildību ar sevis pārstāvēto 
Pusi gadījumā, ja pārstāvjiem nav attiecīga pilnvarojuma. 

5.11. Vispārīgā vienošanās ir parakstīta latviešu valodā ___ (_______)______ uz __ 
(_______) lapām katrs, visiem Vispārīgās vienošanās eksemplāriem ir vienāds 
juridiskais spēks. Katra no Pusēm saņem 1 (vienu) parakstītu Vispārīgās vienošanās 
eksemplāru. 

 
6. Pušu rekvizīti un paraksti. 
 
Pasūtītājs: 
VSIA Latvijas Nacionālā opera 
Reģ.Nr.40103208907 
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050 
Valsts Kase, TRELLV22 
IBAN: LV19TREL9220500000000 
 
 
_________________________ 
Zigmars Liepiņš, 
LNOB valdes priekšsēdētājs 
 
 
Vispārīgās Vienošanās dalībnieki: 
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Pielikums Nr.6 
Atklāta konkursa nolikumam  

„Audumu iegāde”, 
Identifikācijas Nr. 2018/5 

 
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (PROJEKTS) 

par audumu iegādi 
par iepirkuma 2.daļu 

 
Rīgā,   2018.gada __.___________  
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas 
bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, turpmāk tekstā 
saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses, un Vispārīgās vienošanās dalībnieki 
___________________________________, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts 
„Vispārīgās vienošanās dalībnieks”, no otras puses, Pasūtītājs un Vispārīgās Vienošanās 
dalībnieki, kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par „Pusēm”, pamatojoties uz 
atklāta konkursa „Audumu iegāde”, ID Nr. LNO 2018/5, rezultātiem, noslēdz šādu Vispārīgo 
vienošanos - turpmāk tekstā „Vispārīgā vienošanās”: 
 

1. Vispārīgās vienošanās dalībnieks, saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem un savas preces 
katalogiem, apņemas pārdot un piegādāt audumus Pasūtītājam, turpmāk tekstā 
„Prece”.  

2. Audumi tiek pasūtīti un pirkti no tā Vispārīgā vienošanās dalībnieka, kura 
piedāvājums visvairāk atbilst mākslinieciskajam kritērijam/mākslinieka iecerei. 
Pasūtītājs izdara pasūtījumu, nosūtot e-pasta vēstuli Vienošanās dalībniekam. 

3. Preces piegādes vieta: Rīgā, Aspazijas bulvāris 3, LV-1050, Latvija.  
4. Pasūtītājs veic Preces apmaksu pirms preces piegādes, ievērojot savu pasūtījumu, ar 

pārskaitījumu uz Vispārīgās vienošanās dalībnieka bankas norēķinu kontu, kurš 
norādīts iesniegtajā rēķinā.  

5. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 
__.__.2020. Beidzoties līguma termiņam – Puses izpilda uzsākto pasūtījumu un tā 
apmaksu.  

6. Veikto pasūtījumu un izpildīto piegāžu kopējā summa vienošanās ietvaros nedrīkst 
pārsniegt summu EUR 100000,- (viens simts tūkstoši euro 00 euro centi) bez PVN. 
Šīs summas sasniegšana nav Pasūtītāja pienākums, jo tas veic pasūtījumus saskaņā ar 
savu vajadzību. 

7. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu 
saistību pilnīgai izpildei. 

8. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Vispārīgajā vienošanās, Puses risina saskaņā ar 
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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9. Vispārīgā vienošanās ir parakstīta _________valodā ___ (_______)______ uz __ 
(_______) lapām katrs, visiem Vispārīgās vienošanās eksemplāriem ir vienāds 
juridiskais spēks. Katra no Pusēm saņem 1 (vienu) parakstītu Vispārīgās vienošanās 
eksemplāru. 

Pušu rekvizīti un paraksti. 
Pasūtītājs: 
VSIA Latvijas Nacionālā opera 
Reģ.Nr.40103208907 
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050 
Valsts Kase, TRELLV22 
IBAN: LV19TREL9220500000000 
 
 
_________________________ 
Zigmars Liepiņš, 
LNOB valdes priekšsēdētājs 
 
 
Vispārīgās Vienošanās dalībnieki: 
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