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NOLIKUMS IEPIRKUMAM 
 

"Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets" vajadzībām” 
 
1. Vispārīga informācija  
1.1. VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs LV 40103208907, aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā 

ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un iepirkuma "Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” 
vajadzībām” (turpmāk tekstā - iepirkums) nolikumu (turpmāk tekstā - nolikums).  

1.2. CPV kods:44112200-0. 
1.3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNO 2018/17. 
1.4. Iepirkums nav sadalīts daļās. Paredzamā iepirkuma cena līdz EUR 23000,00 bez PVN.  
1.5. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv.  
1.6. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts dace.peltmane@opera.lv.  
 
2. Iepirkuma priekšmets  
2.1. Iepirkuma priekšmets: Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, ievērojot iepirkuma nolikuma pielikumu nr.2 - 

tehnisko specifikāciju.  
2.2. Preču piegādes laiks: 1 mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.  
2.3. Preču piegādes vieta/Pasūtītāja adrese – VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, Latvija. 
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3. Prasības pretendentam 
3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem, kas noteikti Latvijas Republikas  Publisko iepirkumu likuma 
9.panta astotajā daļā: 
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas 
atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 
2) ir konstatēts, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņa  pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 
 
Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 
iepriekš minētie izslēgšanas gadījumi, proti: 
 - nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas 
atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts; 
- pretendentam nav konstatēts, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (2018.gada 30.novembris) vai dienā, kad pieņemts lēmums par 
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 
ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 
 
4. Piedāvājuma iesniegšana un prasības piedāvājuma noformēšanai/saturam 
4.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 30.novembrim, plkst.16.00., adresējot to Pasūtītājam - VSIA “Latvijas Nacionālā opera un 
balets”, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija.  
4.2. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.  
4.3. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
4.3.1. Pieteikuma dalībai iepirkumā, kas aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (nolikuma pielikums Nr.1). 
4.3.2. Tehniskā un finanšu piedāvājuma, kas aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (nolikuma pielikums Nr.3). 
4.4. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu "Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” 
vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNO 2018/17. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – 
„Aploksni neatvērt līdz 2018.gada 30.novembrim, plkst. 16:00”.  
4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vai angļu valodā.  

5. Piedāvājuma izvēle un iepirkuma līgums 
5.1. Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām Pasūtītāja prasībām un piedāvājums ir noteikts kā 

saimnieciski izdevīgākais, vērtējot tikai cenu.  
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5.2.Trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas, Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs ir 
tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  
 

Pielikumi: 
Pielikums Nr.1 – Pieteikums/ziņas par pretendentu uz 1 lapas. 
Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas. 
Pielikums Nr.3 – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma uz 1 lapas. 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs _________________ Guntars Krūmiņš 
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Pielikums Nr.1 
iepirkuma nolikumam 

 
Pieteikums dalībai iepirkumā 

"Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  
ar identifikācijas nr. 2018/17 

 
1.  Pretendenta nosaukums, 

personas vārds, uzvārds, 
amats  
Persona, kura tiesīga 
parakstīt līgumu 

 
 

2.  Uzņēmuma 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  

 

 
 

(Pretendenta paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2 

iepirkuma nolikumam  
 
 

Tehniskā specifikācija 
 

 
1) Baleta grīdas apraksts – modulāra elastīga grīdas paneļu sistēma, kas speciāli paredzēta profesionālam baleta vajadzībām. 
 
2) Baleta grīda ir viegli saliekama un izjaucama un uzstādāma citā vietā, grīdas paneļi savstarpēji tiek savienoti ar gropēm un nostiprināmas, ar 
speciālu aizbīdni un bloķēšanas mehānismu izmantojot “viena atslēgas pagrieziena” principu. 
 
3) Kopējais baleta grīdas piegādes apjoms jeb baleta grīdas izmēri 16 m x 14 m. 
 
4) Baleta grīdas abās sānu malās (16m + 16m) ir jābūt rampām  
 
5) Baleta grīdas priekšējai malai (14m) ir jābūt nosegtai ar dekoratīvu noseglīsti. 
 
6) Jābūt vismaz četrām montāžas atslēgām un rezerves paliktņiem. 
 
7) Baleta grīdas vidējā šoku absorbcija ne mazāka kā 60%. 

 
 
8) Maksimālā izturība pret slodzi ne mazāka kā 600 kg/m². 

 
 
9) Maksimālā punktu noslodze ne mazāka kā 350 kg/spiediena punktu. 
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Pielikums Nr.3 

iepirkuma nolikumam 
 

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

 
(Aizpilda tabulas laukus, ņemot vērā iepirkuma daļu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu): 
 

Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 
 
Baleta grīda ir viegli saliekama un izjaucama un uzstādāma citā vietā, 
grīdas paneļi savstarpēji tiek savienoti ar gropēm un nostiprināmas, ar 
speciālu aizbīdni un bloķēšanas mehānismu izmantojot “viena atslēgas 
pagrieziena” principu. 
 

 
 

Baleta grīdas izmēri 16 m x 14 m 
 

 

Baleta grīdas abās sānu malās (16m + 16m) ir jābūt rampām  
 

 

Baleta grīdas priekšējai malai (14m) ir jābūt nosegtai ar dekoratīvu 
noseglīsti. 
 

 

Jābūt vismaz četrām montāžas atslēgām un rezerves paliktņiem 
 

 

Baleta grīdas vidējā šoku absorbcija ne mazāka kā 60% 
 

 

Maksimālā izturība pret slodzi ne mazāka kā 600 kg/m² 
 

 

Maksimālā punktu noslodze ne mazāka kā 350 kg/spiediena punktu 
 

 
 

Baleta grīdas pilns nosaukums un tās ražotājs  
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 Cena par preci saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot 
piegādes/transportēšanas izmaksas 
 
___________ EUR bez PVN  
 
Piegādes līdz Pasūtītājam/transportēšanas izmaksas: 
 
___________ EUR bez PVN 
 
Cena kopā par preci un piegādes izmaksas 
 
____________ EUR  bez PVN ( šī cena tiks vērtēta saskaņā ar 
piedāvājuma izvēles kritēriju)*  
 
 

 
 

*Finanšu piedāvājums ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 
 
 

 (Pretendenta paraksts, tā atšifrējums) 
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LĪGUMS 

 
Rīgā,  
2018.gada __.__________ 
 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas nr.40103208907, 
adrese: Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara 
Liepiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts 
„Pasūtītājs”, no vienas puses, un ___________________________, reģistrācijas 
nr.: ___________, juridiskā adrese: ____________________, tās pārstāvja 
___________ personā, turpmāk tekstā saukts „Pārdevējs”, no otras puses, 
Pasūtītājs un Pārdevējs kopā - turpmāk tekstā saukti par „Pusēm”, noslēdz šo 
līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo: 
 
1. Līguma priekšmets. 
Pasūtītājs pērk, bet Pārdevējs pārdod baleta grīdu (grīdas izmēri 16m + 16m)  
(turpmāk tekstā prece), ievērojot Pasūtītāja prasības un Pārdevēja piedāvājumu 
iepirkumā „Baleta grīdas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” 
vajadzībām”, id. nr. LNO 2018/17 (Līguma pielikums). 
 
2. Pārdevēja pienākumi un tiesības. 
2.1. Pārdevējs piegādā preci līdz Pasūtītājam atbilstoši Līgumā noteiktajam, 
izpildot Pasūtītāja prasības pilnā apmērā par preces tehniskajiem parametriem.  
2.2. Preces piegādes termiņš – ne ilgāk kā 1 mēnesis, skaitot no Līguma 
noslēgšanas dienas. 
2.3. Preces nodošanas/pieņemšanas vieta – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050, 
Latvija.   
2.4. Preces pieņemšanas kārtība: preces nodošanas – pieņemšanas akts.  
2.5. Piegādātā prece, kas neatbilst Pasūtītāja prasībām, ir atgriežama Pārdevējam. 
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Šajā gadījumā -  Pasūtītājs norāda preces nepieņemšanas iemeslus, izsaka 
pretenziju Pārdevējam bez kavēšanās. Pārdevēja pienākums ir vajadzības 
gadījumā apmaksāt preces atgriešanas izmaksas un bez kavēšanās lemt par 
atbilstošas preces piegādi jeb Līguma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām.  
 
3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības. 
3.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt par preci saskaņā ar šī Līguma 4.punkta 
noteikumiem. 
3.2. Pasūtītājs nosaka savu pilnvaroto pārstāvi – 
________________________(tālr._______________, e-
pasts:______________________________), kurš ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā 
risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus, kā arī tiesību aktu un 
Līguma neievērošanas gadījumā nepieņemt preci līdz trūkumu novēršanai.  
 
4. Preces cena, norēķinu kārtība. 
4.1. Pasūtītājs maksā Pārdevējam maksu par preci un tās piegādi kopā ________ 
EUR, neieskaitot PVN. Cena par preci un transportēšanas izmaksas veido Līguma 
cenu, kuru Pasūtītājs samaksā Pārdevējam sekojošā kārtībā: 
- priekšapmaksa 50 % no Līgumcenas summas tiek veikta piecu darba dienu laikā, 
skaitot no līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Pārdevēja; 
- atlikušie 50 % no Līgumcenas summas tiek samaksāti piecu darba dienu laikā, 
skaitot no preces piegādes dienas Pasūtītājam.  
- Pievienotās vērtības nodoklis tiek samaksāts saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem. 
4.3. Pārdevējs iesniedz Pasūtītājam rēķinus elektroniski uz Pasūtītāja adresi: 
rekini@opera.lv.  
 
5. Līguma termiņš. 
Līgums stājas spēkā – pusēm abpusēji to parakstot. Līgums spēkā līdz pilnīgai 
Līgumā paredzēto saistību izpildei. 
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6. Atbildība, strīdu izskatīšana. 
6.1. Ja kāda no Pusēm neizpilda Līgumā paredzētās saistības, tā atlīdzina otrai 
Pusei saistību neizpildes rezultātā radušos zaudējumus. 
6.2. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, 
atrisinātu pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā vienošanās netiek panākta, tad strīds 
izskatāms Latvijas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. 
6.3. Par maksājuma termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 
0,1% (nulle komats viens procenti) apmērā no kavētās līguma summas par katru 
nokavēto dienu, ievērojot tos līgumsoda aprēķināšanas ierobežojumus, kurus 
nosaka Latvijas Republikas Civillikums.  
6.4. Par piegādes termiņa neievērošanu, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 
0,1% (nulle komats viens procenti) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto 
piegādes dienu, ievērojot tos līgumsoda aprēķināšanas ierobežojumus, kurus 
nosaka Latvijas Republikas Civillikums.   
6.5.Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu, ja otra Puse nepilda Līgumu ilgāk par 
30 kalendārajām dienām. Par līguma vienpusēju pārtraukšanu – jāpaziņo otrai 
Pusei 10 kalendārās dienas iepriekš. 
 
7. Citi noteikumi. 
7.1. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties. Šādi 
Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstveidā kā Līguma 
pielikumi.  
7.2. Līgums sagatavots uz 4 lapām, 2 eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku.  
7.3. Līguma pielikumā – Pārdevēja piedāvājums uz __ lapām. 

 
 
 

Pušu rekvizīti un paraksti / 
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Pasūtītājs/ ____________ 
VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” 
Reģ. Nr.40103208907  
Adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050  
Bankas kods: TRELLV22XXX 
Konts: IBAN: LV19TREL9220500000000 
  
_________________________   
Zigmars Liepiņš, Valdes priekšsēdētājs 
 

Pārdevējs /_________________________ 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 


