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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs LV 
40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto 
un iepirkuma „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” (turpmāk tekstā - iepirkums) nolikuma (turpmāk 
tekstā - Nolikums) prasībām. 
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2018/2, cpv kods:31000000-6. 
1.2. Paredzamā iepirkuma cena kopā līdz EUR 41900.00 bez PVN. 
1.3. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un 
Pasūtītāja mājaslapā: www.opera.lv, ievērojot normatīvo aktu prasības. Pasūtītāja kontaktpersona: 
Iepirkumu vadītāja Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts 
dace.peltmane@opera.lv.  

 
2. Iepirkuma priekšmets 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām”. Iepirkuma līguma darbības laikā – 
pasūtītājs veic pasūtījumus, savukārt Piegādātājs pārdod un piegādā preci saskaņā ar iepriekš izteiktu 
pasūtītāja vajadzību, kā arī - ievērojot savā tehniskajā, finanšu piedāvājumā noteikto (Līguma 
pielikumi). Iepirkuma priekšmets tiek dalīts trīs iepirkuma daļās. Piedāvājums tiek iesniegts par vienu 
vai vairākām iepirkuma daļām. 
1.daļa: Spuldžu iegāde ēkas apsaimniekošanai. Paredzamā cena līdz 8500 EUR bez PVN. Iepirkuma 
līgums noslēdzams uz diviem gadiem. Maksimālais preces piegādes laiks 6 darba dienas, skaitot no 
Pasūtījuma nosūtīšanas dienas. 
2.daļa: Spuldžu iegāde profesionālai gaismu aparatūrai. Paredzamā cena līdz 24000 EUR bez PVN. 
Iepirkuma līgums stājas spēkā 29.02.2018., noslēdzams uz diviem gadiem. Maksimālais preces 
piegādes laiks 10 darba dienas, skaitot no Pasūtījuma nosūtīšanas dienas. 
3.daļa: Spuldžu iegāde profesionālai video aparatūrai. Paredzamā cena līdz 9400 EUR bez PVN. 
Iepirkuma līgums noslēdzams uz diviem gadiem. Maksimālais preces piegādes laiks 10 darba dienas, 
skaitot no Pasūtījuma nosūtīšanas dienas. 
2.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 pantu. Iepirkuma mērķis ir piegādes 
līguma noslēgšana katrā iepirkuma daļā. 
2.2. Iepirkuma līguma termiņš: 2 gadi, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.   
2.3. Preces piegāde līdz Pasūtītājam – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā. 
3. Prasības pretendentiem 
3.1. Iepirkumā piedalās pretendents (turpmāk - Pretendents), kas atbilst šādām prasībām: 
3.1.1. Pretendents ir reģistrējis savu saimniecisko darbību likumā noteiktajā kārtībā; 
3.1.2. uz kuru nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi 
(Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotā un devītā daļa). 
3.2. Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 
3.2.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai 
formai (pielikums Nr.1). Kā arī pilnvara (vai tās kopija), ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā 
persona. 
3.2.2.  Saraksts brīvā formā par Pretendenta izpildītām būtiskajām piegādēm (ņemot vērā preci 
tehniskajā specifikācijā, iepirkšanas mērķi – ēkas apsaimniekošanai, profesionālai gaismu aparatūrai 
vai profesionālai video aparatūrai) ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, minot vismaz piecus 
piegādes gadījumus. Saraksts iesniedzams par katru daļu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu. 
Sarakstā norāda - piegādātās preces nosaukums, apjomi, kopējās summas, termiņi un saņēmēji. 
Pretendents pievieno vismaz 2 klientu atsauksmes par regulāri veiktajām piegādēm katrā iepirkuma 
daļā, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu. Atsauksmē jābūt iekļautai informācijai par pircēju tādā 
apmērā, lai vajadzības gadījumā - pasūtītājs varētu pārbaudīt pretendenta sniegtās informācijas 
patiesumu iepirkuma ietvaros.  
3.2.3. Tehniskais piedāvājums iesniedzams par katru daļu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu – 
preces nosaukums un raksturojums (pielikumā preces ražotāja informācija par preci vai adrese 
internetā, kurā prasītā informācija par piedāvāto preci atrodama). Pretendenta tehniskajam 
piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2) un 
formai - Nolikuma pielikumam nr.3. Tai skaitā pretendents var iesniegt Pasūtītājam informāciju 
(dokumentu kopijas un preces apraksti) par piedāvātās preces atbilstību Latvijas Republikas 
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normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un Pasūtītāja prasībām. Pretendents sniedz 
informāciju Pasūtītājam par piedāvātās preces glabāšanu un lietošanas drošību.  
3.2.4. Finanšu piedāvājuma, kas ietver cenu EUR par preci bez PVN. Finanšu piedāvājumu paraksta 
tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu. Finanšu piedāvājums tiek iesniegts atbilstoši nolikuma 
pielikumam Nr.4, katrā daļā - par kuru tiek iesniegts piedāvājums.  
 
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 2018.gada 24.janvārim 
(pēdējā iesniegšanas dienā pretendents iesniedz piedāvājumu pasūtītājam līdz plkst.12.00).  
4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības 
daļa, 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. Piedāvājums 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 40 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. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Spuldžu iegāde LNOB 

vajadzībām” ______ daļa/ām, identifikācijas Nr. LNO 2018/2. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta 
nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2018. 
gada 24. janvārim, pulksten 12:00”. 

5.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
5.3.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, 
cauršūtām, numurētām lapām; 
5.4. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā; 
5.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā. 
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. 
7. Piedāvājuma izvēle 
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 saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu, vērtējot tikai cenu. Pretendents salīdzina pretendentu finanšu 
piedāvājumos noteiktās vērtējamās summas – izvēloties piedāvājumu ar zemāko kopējo cenu. 
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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. 

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  
7.5. Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām. 
7.6. 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 (forma) uz 1 (vienas) lapas. 
Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām. 
Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma uz 3 (trīs) lapām. 
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma uz 2 (divām) lapām. 
Pielikums Nr.5 – Līguma projekts uz 3 (trīs) lapām. 
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Pielikums Nr.1 
Iepirkumam „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām”  

Identifikācijas Nr. 2018/2 
 

Pieteikums dalībai  
iepirkumā „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” ______________ daļa/as 

ar identifikācijas nr. 2018/2 
 

 
___________________________________     (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; 

 
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, vieta: _______________ 
 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2 
Iepirkumam „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām”  

Identifikācijas Nr. 2018/2 
 
 

 
 

Specifikācija Plānotais daudzums (gab.)             
24 mēnešos 

1.daļa Ēkas apsaimniekošanai Kopā 8 500 EUR 

Kvēlspuldzes 
QA55 GLS 28w 230v cl e27 2100 gab. 
QA55 GLS 42w 230v cl e27 3000 gab. 
QA55 GLS 140w (200) 230v cl e27 100 gab. 
QA55 GLS 53w (75) 230v cl e27 100 gab. 

Reflektorspuldzes 
R50 40w E14 240v TU spuldze 350 gab. 

Svečveida C35 E14 RJH-C vai ekvivalentas 
QC35 Candle 28w E14 450 gab. 

Halogenspuldzes RJLS vai ekvivalentas 
QR50 30W 30` 520 gab. 
QR63 30W 30` 500 gab. 

QT-DE230 R7s 
QTDE12 1000w R7s 189 mm 240v RC 40 gab. 
QTDE12 300w R7s 117 mm 240v RC 100 gab. 

Fluorescences lampas 
T16 8w 40 gab. 
T8 18w 250 gab. 
T8 36w 100 gab. 
T8 30w 40 gab. 
T8 58w 100 gab. 

Kompaktspuldzes 
TCD10 15 gab. 
TCD18 50 gab. 
TCD26 120 gab. 
TCDE28 55 gab. 
TCDE26 65 gab. 
TCS9 G23 35 gab. 
TCS11 11w 10 gab. 

LED spuldzes 
LED A60 1500lm 15h  830 20 gab. 
LED A60 1050lm 15h 830 20 gab. 
LED A60 806lm 15h 830 E27 200 gab. 
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LED A50 470lm 15h 830 E27 40 gab. 
LED C35 470lm 15h 830 E14 40 gab. 
LED 2D 1500lm 3500K GR10q 40 gab. 
LED A67 2500lm 15h E27 20 gab. 
2.daļa Profesionālai gaismu aparatūrai 
Philips; GE; Osram spuldzes 
 

Kopā 24 000 EUR 

Philips MSR 700SA 1CT 21 gab. 
Philips MSR Gold 700/1 MiniFastFit 1CT; 
PGJX28 5700K 

35 gab. 
 

Osram Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 16 gab. 
Osram HTI 1 x Lok-it! 1400 PS 20 gab. 
Philips MSR 575/2 10H 1CT; GX9,5 4 gab. 
Philips MSR 4000W HR 1CT 2 gab. 
Osram HMI 4000W/SE XS 2 gab. 
Osram HMI 1200W/DXS 12 gab. 
Osram HMI 2500W/S XS 2 gab. 
Osram HMI 575W/DXS 2 gab. 
GE 88551 PAR 64 SUPER CP60 EXC VNS 
240V  

18 gab. 

Philips`PAR64 1000W 240V VNSP 18 gab. 
GE 88550 PAR64 SUPER CP61 EXD NS 240V 18 gab. 
Philips PAR64 1000W 240V NSP 18 gab. 
GE 88536 PAR64 SUPER CP62 EXE MF 240V 18 gab. 
Philips PAR64 1000W 240V MFL 18 gab. 
GE 88479 EXG PAR64/1000W/240V/WFL 18 gab. 
Osram 93729 HPL 750W 240V 96 gab. 
Osram 64717 650W 240V ; GY9.5; CP/89 15 gab. 
Philips 6823P 650W GY9.5 240V 1CT 
T/27 ( T/26 ) 

15 gab. 

Osram  64745 1000W 240V; GX9.5;CP/70 75 gab. 
GE 88503 CP79 230-240V;GY16; 
2000W 

30 gab. 

Osram 64788 2000W 240V;GY16; CP72 30 gab. 
GE 88533 CP43 FTL 230-240V;GY16; 
2000W 

30 gab. 

Osram 64796 2500W 230V; G22; CP/91 15 gab. 
GE 88505 CP91 230-240V;G22 15 gab. 
Osram 64787 2000W 230V; G22; CP/75 70 gab. 
Osram 64805 5000W 240V ; G38; CP/85 6 gab. 
Osram HALOLINE SST 230W 240V R7S 150 gab. 
Osram HALOLINE SST 400W 240V R7S 70 gab. 
Osram 64741 1000W 240V 50 gab. 
Philips 13989R 1000W R7s 240V 1CT/10 50 gab. 
  
3.daļa Profesionālai video aparatūrai Kopā 9 400 EUR 
Lampas projektoriem Panasonic PT-DZ21K, PT-
DS20K: 

 

Ražotājs: Panasonic. Tips: 465 W UHM 12 gab.  
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Lampas projektoriem Sanyo PLC-XF47:  
330 W NSHA 4 gab. 

Pielikums Nr.3 
Iepirkumam „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām”  

Identifikācijas Nr. 2018/2 
 
 

(Aizpilda pretendents) 
Tehniskais piedāvājums 

iepirkumā „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” __ daļa 
Identifikācijas Nr. 2018/2 

 

Specifikācija 
Plānotais 
daudzums (gab.)             
24 mēnešos 

Pretendenta piedāvājums, preces 
nosaukums, raksturojums, piegādes laiks 
un vieta, skaitot no pasūtījuma dienas. 

1.daļa Ēkas 
apsaimniekošanai 

Kopā 8 500 EUR  

Kvēlspuldzes  
QA55 GLS 28w 230v cl e27 2100 gab.  
QA55 GLS 42w 230v cl e27 3000 gab.  
QA55 GLS 140w (200) 230v cl 
e27 

100 gab.  

QA55 GLS 53w (75) 230v cl e27 100 gab.  
Reflektorspuldzes  
R50 40w E14 240v TU spuldze 350 gab.  
Svečveida C35 E14 RJH-C vai ekvivalentas  
QC35 Candle 28w E14 450 gab.  
Halogenspuldzes RJLS vai ekvivalentas  
QR50 30W 30` 520 gab.  
QR63 30W 30` 500 gab.  
QT-DE230 R7s  
QTDE12 1000w R7s 189 mm 
240v RC 

40 gab.  

QTDE12 300w R7s 117 mm 240v 
RC 

100 gab.  

Fluorescences lampas  
T16 8w 40 gab.  
T8 18w 250 gab.  
T8 36w 100 gab.  
T8 30w 40 gab.  
T8 58w 100 gab.  
Kompaktspuldzes  
TCD10 15 gab.  
TCD18 50 gab.  
TCD26 120 gab.  
TCDE28 55 gab.  
TCDE26 65 gab.  
TCS9 G23 35 gab.  
TCS11 11w 10 gab.  
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LED spuldzes  
LED A60 1500lm 15h  830 20 gab.  
LED A60 1050lm 15h 830 20 gab.  
LED A60 806lm 15h 830 E27 200 gab.  
LED A50 470lm 15h 830 
E27 

40 gab.  

LED C35 470lm 15h 830 
E14 

40 gab.  

LED 2D 1500lm 3500K 
GR10q 

40 gab.  

LED A67 2500lm 15h E27 20 gab.  
2.daļa Profesionālai gaismu aparatūrai  
Philips; GE; Osram spuldzes 
 

Kopā 24 000 EUR  

Philips MSR 700SA 1CT 21 gab.  
Philips MSR Gold 700/1 
MiniFastFit 1CT; PGJX28 5700K 

35 gab. 
 

 

Osram Lok-it! HTI 1500 
W/60/P50 

16 gab.  

Osram HTI 1 x Lok-it! 1400 PS 20 gab.  
Philips MSR 575/2 10H 1CT; 
GX9,5 

4 gab.  

Philips MSR 4000W HR 1CT 2 gab.  
Osram HMI 4000W/SE XS 2 gab.  
Osram HMI 1200W/DXS 12 gab.  
Osram HMI 2500W/S XS 2 gab.  
Osram HMI 575W/DXS 2 gab.  
GE 88551 PAR 64 SUPER CP60 
EXC VNS 240V  

18 gab.  

Philips`PAR64 1000W 240V 
VNSP 

18 gab.  

GE 88550 PAR64 SUPER CP61 
EXD NS 240V 

18 gab.  

Philips PAR64 1000W 240V NSP 18 gab.  
GE 88536 PAR64 SUPER CP62 
EXE MF 240V 

18 gab.  

Philips PAR64 1000W 240V 
MFL 

18 gab.  

GE 88479 EXG 
PAR64/1000W/240V/WFL 

18 gab.  

Osram 93729 HPL 750W 240V 96 gab.  
Osram 64717 650W 240V ; 
GY9.5; CP/89 

15 gab.  

Philips 6823P 650W GY9.5 240V 
1CT 
T/27 ( T/26 ) 

15 gab.  

Osram  64745 1000W 240V; 
GX9.5;CP/70 

75 gab.  

GE 88503 CP79 230- 30 gab.  
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240V;GY16; 
2000W 
Osram 64788 2000W 
240V;GY16; CP72 

30 gab.  

GE 88533 CP43 FTL 230-
240V;GY16; 
2000W 

30 gab.  

Osram 64796 2500W 230V; G22; 
CP/91 

15 gab.  

GE 88505 CP91 230-240V;G22 15 gab.  
Osram 64787 2000W 230V; G22; 
CP/75 

70 gab.  

Osram 64805 5000W 240V ; 
G38; CP/85 

6 gab.  

Osram HALOLINE SST 230W 
240V R7S 

150 gab.  

Osram HALOLINE SST 400W 
240V R7S 

70 gab.  

Osram 64741 1000W 240V 50 gab.  
Philips 13989R 1000W R7s 240V 
1CT/10 

50 gab.  

   
3.daļa Profesionālai video 
aparatūrai 

Kopā 9 400 EUR  

Lampas projektoriem Panasonic 
PT-DZ21K, PT-DS20K: 

  

Ražotājs: Panasonic. Tips: 465 W 
UHM 

12 gab.   

Lampas projektoriem Sanyo PLC-
XF47: 

  

330 W NSHA 4 gab.  
 

Pretendents _____________ (nosaukums) ir ____________(jānorāda mazais vai vidējais) uzņēmums. 
 
Apakšuzņēmējs _________ (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. 
 

 
 

Paraksts:        
Vārds, uzvārds:       
Amats:        
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Pielikums Nr.4 
Iepirkumam „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām”  

Identifikācijas Nr. 2018/2 
 

 
Finanšu piedāvājums 

iepirkumā „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” 
____ daļa 

Identifikācijas Nr. 2018/2 
 
Pretendents norāda cenu un veic cenas aprēķinu, ņemot vērā Pasūtītāja plānoto piegādes apjomu 24 
mēnešos - par katru pozīciju: 

 
I II III IV 

Piedāvātās preces nosaukums saskaņā ar 
tehnisko piedāvājumu 

Pasūtītāja 
plānotais 
daudzums 

(gab.)             
24 mēnešos 

Cena EUR bez 
PVN par vienu 

gabalu, ņemot vērā 
pasūtītāja tehniskajā 

specifikācijā 
noteikto  

tabulas III kolonnā 
norādīto cenu reizina ar 

Pasūtītāja plānoto 
daudzumu 24 mēnešos, 

iegūstot 
summu EUR bez PVN 
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Vērtējamā summa:  
(cena, kura iegūta saskaitot 

kopā tabulas IV kolonnā 
noteiktās cenas) saskaņā ar 

piedāvājuma izvēles 
kritēriju)* 

 

 
_______ 

 
 

 
*Finanšu piedāvājums ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi un 
piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam. 
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Iepirkuma nolikuma 
pielikums Nr.5 

 
 

 
 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
„Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām”  

 
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, kas rīkojas uz 
statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta „Opera”, no vienas puses, un 
________________, Reģ.Nr.____________, adrese:_______________, ____________, 
___________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts 
„Pārdevējs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par 
„Pusēm”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā 
„Līgums”, par sekojošo: 

 
1. Līguma priekšmets. 
1.1. Saskaņā ar Operas prasībām un iepirkumu „Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” 

(paredzēts_______________) ___ daļa, ID Nr. LNO 2018/2, pēc atsevišķiem Operas 
pasūtījumiem, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam 
Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums 
Nr.2), kurā norādīts preču sortiments un cena, Opera pērk un Pārdevējs apņemas pārdot 
Operai spuldzes, turpmāk tekstā „Prece”. 

1.2. Konkrēts Preces daudzums, veids un iegādes laiki tiek saskaņoti - Pusēm vienojoties. 
1.3. Preces nodošana tiek fiksēta ar preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanu. Preču 

pavadzīmē–rēķinā tiek fiksēts pērkamo Preču sortiments, daudzums un pirkuma maksa. 
1.4. Operas pilnvarotais pārstāvis veic ikreizēju pasūtījumu, nosūtot to uz Pārdevēja e-

pastu_______________. Pārdevējs apstiprina pasūtījuma saņemšanu. 
2. Pārdevēja pienākumi un tiesības. 
2.1. Pārdevējam ir pienākums nodrošināt Operai iespēju pirkt Preci visā Līguma darbības 

periodā. 
2.2. Pārdevējs garantē Preces atbilstību Operas izstrādātajai tehniskajai specifikācijai un 

augstā kvalitātē. 
2.3. Pārdevējs apliecina, ka tam ir zināmi visi tie apstākļi, kas varētu būt būtiski un/vai 

nepieciešami, lai Pārdevējs varētu pildīt savas ar šo Līgumu noteiktās līgumattiecības ar 
Operu. 

2.4. Pārdevējs garantē šajā Līgumā noteiktās Preces savlaicīgu piegādi. Preces piegādes laiks 
līdz ___ darba dienām, skaitot no Operas pasūtījuma saņemšanas. Preces piegāde līdz 
Pasūtītājam. 

2.5. Par nekvalitatīvu Preci, Pārdevējs atbild saskaņā ar Līguma 5.punkta noteikumiem. 
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2.6. Pārdevējs nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – ___________________ (tālr.__________, 
e-pasts:_________________), kurš ir pilnvarots Pārdevēja vārdā risināt visus ar šī 
Līguma izpildi saistītos jautājumus. Gadījumā, ja Pārdevējs maina atbildīgo darbinieku, 
Pārdevējam par to jāpaziņo Operai rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

2.7. Pārdevējam nav tiesības šī Līguma darbības laikā paaugstināt Finanšu piedāvājumā 
(Pielikums Nr.2) noteikto Preces cenu, izņemot Publisko iepirkumu likumā paredzētajos 
gadījumos un kārtībā. 

2.8. Pārdevējs apņemas sniegt pārskatus par Operai pārdotās Preces apjomu, ja Opera to 
pieprasa. 

 
3. Operas pienākumi un tiesības. 
3.1. Opera apņemas veikt Preces apmaksu saskaņā ar šī Līguma 4.punkta noteikumiem.  
3.2. Opera apņemas sniegt Pārdevējam visu ar Līguma izpildi nepieciešamo informāciju. 
Opera nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi: LNOB _________________ 
(tālr._________,_________________), kurš ir pilnvaroti Operas vārdā risināt visus ar šī 
Līguma izpildi saistītos jautājumus, kā arī tiesību aktu un Līguma neievērošanas gadījumā 
nepieņemt Preci līdz trūkumu novēršanai. Gadījumā, ja Opera maina atbildīgos darbiniekus, 
Operai par to jāpaziņo Pārdevējam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 
 
4. Līguma summa, norēķinu kārtība. 
4.1. Preces cena spuldzes vienībai tiek noteikta atbilstoši Pārdevēja Finanšu piedāvājumam 

(Pielikumu Nr.2) bez PVN.  
4.2. Konkrēts Preces veids un daudzums tiek noteikts katrā konkrētā preču pavadzīmē-rēķinā 

saskaņā ar ikreizējiem Operas pasūtījumiem. 
Opera veic Preces apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču saņemšanas dienas, 
pārskaitot Pārdevēja izsniegtajā preču pavadzīmē - rēķinā norādīto summu uz 
sekojošiem Pārdevēja bankas rekvizītiem: Banka:  

IBAN:  
4.3. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā 

apmērā ir ieskaitīts Pārdevēja norēķinu kontā. 
 
5. Preču kvalitāte. 
5.1. Pretenzijas Pārdevējam attiecībā par Preces kvalitāti Opera var izteikt 5 (piecu) 

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

5.2. Puses vienojas, ka defektīvu preču konstatēšanas gadījumā - Pārdevējs nekvalitatīvo 
Preci/es aizstāj ar kvalitatīvām precēm. 

5.3. Defektīvas Preces tiek nodotas Pārdevējam desmit (10) darba dienu laikā no dienas, kad 
Opera saņēmusi Preci, vai arī atklāts Preču defekts.  

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

 
6. Līguma termiņš. 
6.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā 24 (divdesmit 

četrus) kalendāros mēnešus termiņā līdz __.__.2020. Gadījumā, ja Preces - kopējā 
iegādes vērtība, kuras summu veido visu Preču partijas, kuras Opera ir iegādājusies no 
Pārdevēja šī Līguma darbības laikā, saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktā minēto iepirkumu, 
sasniedz EUR_______, (iepirkumā paredzamā cena), neieskaitot PVN – turpmāk 
līgumcena, ātrāk nekā šajā Līguma punktā noteikts, Līgums tiek izbeigts līdz ar 
līgumcenas summas sasniegšanu un abu līgumslēdzēju Pušu savstarpējo saistību pilnīgu 
izpildi. Cenā par preci ietvertas piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam. Iepriekš minētā 
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kopējā iegādes vērtība/summa ir limits, kuru Opera nav tiesīga pārsniegt, kā arī nav 
pienākums par šo summu pilnā apmērā veikt pasūtījumus Līguma ietvaros. Opera veic 
pasūtījumus saskaņā ar savu vajadzību. 

6.2. Gadījumā, ja Līgumā noteiktais Preču piegādes termiņa nokavējums pārsniedz 1 (vienu) 
dienu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Pārdevēja līgumsodu 0.5% apmērā no 
kārtējā/pārdevējam nosūtītā preču pasūtījuma kopējās cenas par katru nokavēto dienu.  

6.3. Gadījumā, ja Līgumā noteiktā rēķina par Precēm apmaksas termiņa nokavējums 
pārsniedz 1 (vienu) darba dienu, Pārdevējam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 
0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods nav 
piemērojams par to rēķinā noteikto preču apjomu, kas piegādāts neatbilstoši Līgumam. 
 

7. Citi noteikumi. 
7.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 
7.2. Opera ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par Līguma laušanu Pārdevējam 10 

kalendārās dienas iepriekš), ja Pārdevējs atkārtoti pieļāvis savu saistību neizpildi vai 
neizpildi pienācīgi – nav veicis preces piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem.  Šajā 
gadījumā Pārdevējs maksā Operai vienreizēju līgumsodu 5% (piecus procentus) no 
līgumcenas kopējās summas.  

7.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par Līguma laušanu Operai 10 
kalendārās dienas iepriekš), ja Opera atkārtoti pieļāvusi savu saistību neizpildi – rēķina 
apmaksas kavējums pārsniedz vismaz 40 darba dienas.  Šajā gadījumā Opera maksā 
Pārdevējam vienreizēju līgumsodu 5% (piecus procentus) no līgumcenas kopējās 
summas. Operai ir pienākums apmaksāt preces piegādi, ja piegāde veikta - ievērojot 
Līgumu. 

7.4. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties LR 
Likumdošanas ietvaros. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami 
rakstveidā kā Līguma pielikumi, un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu 
šī Līguma sastāvdaļu. 

7.5. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma 
nosacījumu spēkā esamību. 

7.6. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, tā izpildes 
vai laušanas, atrisinātu pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā vienošanās netiek panākta, tad 
strīds izskatāms Latvijas tiesā, piemērojot Latvijas likumu normas. 

7.7. Puses nav atbildīgas par šī Līguma izpildi un tā neizpildes vai nepienācīgas izpildes 
rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu, 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, izmaiņas likumdošanā vai valsts institūciju lēmumi, kuru rezultātā 
Līguma izpilde kļuvusi neiespējama. 

7.8. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu 
izziņu, Puses nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo 
Līgumu. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā šī Līguma darbības laiks pagarinās par 
termiņu, kuru Puses nosaka atsevišķi rakstveidā vienojoties. 

7.9. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.10. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai Pusei par savu bankas un reģistrācijas 
rekvizītu un juridiskās vai biroja adrese maiņu. 

7.11. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību 
pārņēmējiem. 
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7.12. Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šo Līgumu, 
neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē spēku. 

7.13. Šis Līgums sastādīts uz __ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Viens Līguma 
eksemplārs tiek nodots Operai, bet otrs Pārdevējam.  

7.14. Līguma pielikumi (tā neatņemama sastāvdaļa): 
- pielikums Nr.1 - Tehniskais piedāvājums uz __ (________) lapām; 
- pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz ___ (_____) lapām. 
 

8. Pušu rekvizīti un paraksti: 
 
Opera:       Pārdevējs: 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”  ______________________ 
Reģ.nr.40103208907     Reģ. nr.___________________ 
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050   __________________________ 
Valsts kase, BIC: TRELLV22    __________________________ 
IBAN:LV19TREL9220500000000   __________________________ 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Zigmars Liepiņš,      
LNOB valdes priekšsēdētājs     
 


