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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 
1.1.   VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs 40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma (turpmāk tekstā - Iepirkums) nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) prasībām. Pasūtītājs piemēro Publisko 
iepirkumu likuma 9.pantā noteikto – mazais iepirkums. 
1.2.      Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/16. 
1.3.   Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts dace.peltmane@opera.lv 
2. Iepirkuma priekšmets un paredzamā cena. 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”- atbilstoši tehniskajai 
specifikācijai (pielikums Nr. 1).  
2.2.  Iepirkuma mērķis ir iepirkuma līguma noslēgšana par pakalpojuma sniegšanu.  
2.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. 
2.4. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu. 
2.5. Iepirkuma CPV kods 60140000-1.  
2.6. Iepirkuma līguma termiņš/izpildes laiks: 2 (divi) kalendārie gadi, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.  
2.7. Paredzamā līgumcena: līdz 30000,- EUR bez PVN. Šīs summas sasniegšana nav Pasūtītājam obligāta līguma laikā, jo Pasūtītājs izmanto pasažieru 
pārvadājuma pakalpojumu saskaņā ar tā vajadzību. 
2.8. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Latvijas teritorija. Iespējama braukšana ārpus Latvijas teritorijas, ievērojot šādu plānoto braucienu sarakstu (saraksts 
tiks papildināts, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību). 

Pasākuma 
datums/dienas 

Maršruta  LNO pasākums 
 

Aptuvenais cilvēku 
skaits  

23.09.2017., no 
plkst.09.00.-

23.00. 

Rīga-
Rēzekne- 

Rīga 

Baleta izrādes “KOPĒLIJA” viesizrāde 80 cilvēki 

07.10.2017. 
plkst.10.00.-

23.30. 

Rīga-
Ventspils – 

Rīga 

Operas izrādes “TRAVIATA” 
viesizrāde 

160 cilvēki 
Papildus skatīt 

nolikuma 4.pielikumu. 
26.02.- 

02.03.2018. 
5 dienas 

 
Papildus skatīt 

nolikuma 
4.pielikumu. 

Rīga – 
Tallina  

 
Tallina - 

Rīga 

Baleta un operas viesizrādes Igaunijas 
Nacionālajā operā 

Papildus skatīt 
nolikuma 4.pielikumu. 



 
 

3 
 

 
 

 
3. Prasības pretendentiem 
3.1. Iepirkumā var piedalīties pakalpojuma sniedzējs (turpmāk - Pretendents), kuram ir tiesības veikt neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem 
saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām, kura saimnieciskā darbība reģistrēta un - kuram ir atbilstošas profesionālās spējas un tehniskie resursi, ņemot 
vērā Pasūtītāja prasības Nolikumā.   
3.2. Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas izpildīt Pasūtītāja vajadzību/iepirkuma priekšmetu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju 
par būtiskākajiem veiktajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados. Saraksts ietver informāciju, tai skaitā par trīs veiktiem pakalpojumiem, 
kad viena pakalpojuma “Neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem pēc Klienta pasūtījuma” (braucienā) ietvaros - pārvadāti ne mazāk kā 100 cilvēki 
vienā reizē Latvijas teritorijā vai ārpus tās, piesaistot klienta vajadzībām vairākus un dažādas ietilpības autobusus. Pretendents apraksta veikto pakalpojumu – 
brauciens, piesaistīto autobusu skaits, to modelis un pirmās reģistrācijas gads, pārvadāto cilvēku skaits. Ziņas par klientu jānorāda tādā apmērā, lai Pasūtītājs 
varētu pārbaudīt sniegto ziņu patiesumu. 
3.3. Pretendents iesniedz sarakstu, kurā norāda darbiniekus (autobusu vadīšana), kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē, uzrādot - darbinieka 
vārdu un uzvārdu, kvalifikāciju, iepriekšēju pieredzi pasažieru pārvadāšanā ar autobusu – ne mazāk kā trīs gadi, valodu zināšanas (obligāti - latviešu 
valoda) un pirmās palīdzības sniegšanas prasmes.  
3.4. Pretendenta rīcībā ir vai jābūt pieejamiem vismaz 3 (trīs) un vairāk autobusiem, ņemot vērā Pasūtītāja norādīto cilvēku skaitu vienā reizē – Nolikuma 
2.8.punktā. Pretendents iesniedz autobusu sarakstu, kurā tas norāda ziņas par transportlīdzekļiem, kas tiks izmantoti iepirkuma priekšmeta izpildes 
nodrošināšanā (saraksts ietver informāciju: vai transportlīdzeklis ir pretendenta rīcībā, vai tiks piesaistīts, pretendentam balstoties uz citas personas 
iespējām/resursiem). Ziņas satur – aprakstu par transportlīdzekļiem (vietu skaits, transportlīdzekļu reģistrācijas gads un marka, tehniskais stāvoklis atbilstoši 
normatīvajiem tiesību aktiem, piedāvātās ērtības pasažieriem, krāsaini foto attēli, kas uzrāda transportlīdzekli, tā salonu, kā arī citas ziņas, ņemot vērā 
Tehnisko specifikāciju). Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma 
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.  
3.5. Pretendents iesniedz pasūtītājam pretendenta brīvā formā izstrādātu rīcības plānu gadījumam, kad pakalpojuma sniegšanas laikā transportlīdzeklim 
atklājas tehniskas problēmas vai konkrētais autobusa vadītājs nespēj turpināt vadīt autobusu/pārvadāt pasažierus veselības problēmu dēļ, un tādēļ 
jāpārtrauc pārvadājums tā izpildes laikā. Pretendents norāda piedāvāto kārtību (tai skaitā laikus) par cita autobusa vadītāja/u piesaisti, cita autobusa 
piegādi līdz pasažieriem, kā arī citus būtiskus radušās problēmas risinājumus ar mērķi – pabeigt uzsākto pārvadājumu, ievērojot termiņus. Pretendents 
iesniedz aprakstu: 
- par veidu un kārtību – kādā tas nodrošina tīrību un kārtību autobusa salonā - pirms tas piegādā autobusu klienta vajadzībām. 
- par veidu un kārtību – kādā tas uztur un pārbauda autobusa tehnisko kārtību pirms brauciena klienta uzdevumā. 
3.6. Pretendents iesniedz informāciju par to, vai piedāvājuma iesniegušā uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmuma uzņēmums atbilst mazā vai vidējā 
uzņēmuma statusam. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicēts skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (apstiprināts: 09.03.2017.). 



 
 

4 
 

3.7. Pretendents savā piedāvājumā apliecinājuma veidā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus 
paredzamos apakšuzņēmējus un to kvalifikāciju atbilstoši Pasūtītāja vajadzībai. 
 
4. Piedāvājumu iesniegšana 
4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2017.gada 18.septembrim, pulksten 11:00. 
4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par 
savlaicīgu piedāvājuma iesniegšanu.  
4.3. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiek Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, 2017.gada 18.septembrī, plkst.11.00.  
 
5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 
5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
- 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. 
- Informācijas par kvalifikāciju, ievērojot nolikuma 3. punktā noteikto; 
- tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.3);  
- finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.4).  

5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Neregulārie transporta pakalpojumi - mākslinieku un tehniskā personāla 
pārvadāšanai uz viesizrādēm”, identifikācijas Nr. LNO 2017/16. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms 
brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2017.gada 18.septembrim, pulksten 11:00.”. 

5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām 
lapām. 

6. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, piedāvājumu vērtēšana 
6.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu.  
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.  
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6.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā - Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti 
visi Nolikumā noteiktie dokumenti. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt atzīti kā neatbilstoši un no turpmākās izvērtēšanas izslēgti. Ja pretendents nav 
iesniedzis kvalifikācijas dokumentus, tā piedāvājums var tikt noraidīts. 
6.4.  Pretendentu atlases laikā - Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka 
pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām pretendenta prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts. 
6.5. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā - Komisija izvērtē Pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā 
noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.  
6.6. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 
6.7.  Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pārbaudes rezultātā – apstiprinās kāds no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā 
noteiktajiem gadījumiem.   
 
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs. 
7.1.Piedāvājuma izvēles kritērijs iepirkumā - saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenu.  
7.2.Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, Komisija 

informē visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 
7.3.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, kas atzīts par saimnieciski izdevīgāko iepirkumā, 

vērtējot tikai cenu (piedāvājuma izvēles kritērijs). 
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 – Tehniskā specifikācija; 
Pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā; 
Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma; 
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma. 
Pielikums Nr.5 – Līguma projekts. 
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Pielikums Nr.1 nolikumam  
„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un  

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”  
Identifikācijas Nr. 2017/16 

  

Tehniskā specifikācija 
 

1. Iepirkumu priekšmets: pasažieru pārvadāšana (LNOB mākslinieku un tehniskā personāla) atbilstošos autobusos saskaņā ar Pasūtītāja vajadzību - 
braucieniem viesizrādēs vietējā mēroga maršrutos Latvijas teritorijā un ārpus tās. Vietu skaitam autobusā jāatbilst koeficientam 1,3 pret cilvēku 
skaitu. 

2. Pretendents var nodrošināt pakalpojuma sniegšanu - laikos, kas norādīti nolikuma 2.8.punktā un citos gadījumos - noslēgta iepirkuma līguma 
darbības laikā, ņemot vērā Pasūtītāja iepriekš izteiktu pieprasījumu.  

3. Pretendents nodrošina pasūtītāja prasītās ietilpības autobusus un atbilstošas kategorijas autovadītājus piecu darba dienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas brīža. 

4. Pretendentam nodrošina autotransporta pakalpojumus pēc iepriekš saskaņota datuma, maršruta, laika un sēdvietu skaita daudzuma jebkurā 
diennakts periodā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.  

5. Autobusu tehniskajiem datiem un autovadītāja kvalifikācijai ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
6. Ja pakalpojuma izpildes laikā rodas tehniskas problēmas ar transporta līdzekli, kā rezultātā nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, 

pretendents par saviem resursiem (t.sk., finanšu, darba spēka u.c.) nodrošina cita autobusa un autovadītāja piegādi pakalpojuma izpildei 1-3 stundu 
laikā Latvijas teritorijā (maksimālo laiku izmantojot, ņemot vērā negadījuma/pasažieru atrašanās vietu), 3-5 stundu laikā - Lietuvas un Igaunijas 
teritorijā, savukārt 24 stundu laikā - citās valstīs. 

7. Autovadītāja darba stāžam jābūt vismaz trīs gadi pasažieru pārvadāšanas jomā. 
8. Autobusa pirmā reģistrācija ne vēlāk kā 2010. gadā; 
9. Autovadītājam ir jābūt apmācītam sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

10.     Autobusu komplektācija ietver vismaz: 
- Klimata kontrole. 
- Ērtas un regulējamas sēdvietas. Sēdvietas ar mīkstu polsterējumu, galvas atbalstiem, ar atzveltnes sagāzuma regulējama iespēju vairākās 

pozīcijās. 
- Autobusa salona visa perimetra apsilde vai dzesēšana; 
- Papildus svaiga gaisa un apgaismojuma nodrošinājums katrai sēdvietai; 
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- Tualete; 
- Bagāžas nodalījums ar vismaz vienas transporta somas katram pasažierim ietilpību. 
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Pielikums Nr.2 nolikumam  
„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un  

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”  
Identifikācijas Nr. 2017/16 

 
Pieteikums dalībai iepirkumā 

 
Saskaņā ar iepirkumu „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”, apakšā parakstījies, 

apliecinu, ka  
___________________________________ (pretendenta nosaukums): 
 

1. piekrīt iepirkuma Nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi;  
2. iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 
3. 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  

 

 
 

______________________________ Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 
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Pielikums Nr.3 nolikumam 
„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un 

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” 
Identifikācijas Nr. 2017/16 

 
  

Forma, kuru aizpilda pretendents. 
 

Tehniskais piedāvājums  
 

Ņemot vērā iepirkuma priekšmetu - neregulārie transporta pakalpojumi LNOB mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšanai uz viesizrādēm un iepirkuma tehniskajā 
specifikācijā noteiktās pasūtītāja prasības: 

 
pretendenta ______________________________________________________ vārdā apņemos piedāvāt:  

 

Nr. 
p.k. 

 
 

Pakalpojums 

Vai ir 
iespējams 

īstenot 
prasību 
(Jā/ Nē) 

Piezīmes (sīks apraksts 
par piedāvājumu) 

 
1. 
 

Iepirkumu priekšmets: pasažieru pārvadāšana (LNOB 
mākslinieku un tehniskā personāla) atbilstošos 
autobusos saskaņā ar Pasūtītāja vajadzību - 
braucieniem viesizrādēs vietējā mēroga maršrutos 
Latvijas teritorijā un ārpus tās. Vietu skaitam autobusā 
jāatbilst koeficientam 1,3 pret cilvēku skaitu.  

 

  

2. 
 

Pretendents var nodrošināt pakalpojuma sniegšanu - 
laikos, kas norādīti nolikuma 2.8.punktā un citos 
gadījumos – noslēgta iepirkuma līguma darbības laikā, 
ņemot vērā Pasūtītāja iepriekš izteiktu pieprasījumu.  
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3. 
 

Pretendents nodrošina pasūtītāja prasītās ietilpības 
autobusus un atbilstošas kategorijas autovadītājus piecu 
darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. 

  

4. 
 

Pretendentam nodrošina autotransporta pakalpojumus 
pēc iepriekš saskaņota datuma, maršruta, laika un 
sēdvietu skaita daudzuma jebkurā diennakts periodā, 
ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.  

 

  

5. 
 

Autobusu tehniskajiem datiem un autovadītāja 
kvalifikācijai ir jāatbilst Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām. 

 

  

6. 
 

Ja pakalpojuma izpildes laikā rodas tehniskas 
problēmas ar transporta līdzekli, kā rezultātā nav 
iespējams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, 
pretendents par saviem resursiem (t.sk., finanšu, 
darba spēka u.c.) nodrošina cita autobusa un 
autovadītāja piegādi pakalpojuma izpildei 1-3 
stundu laikā Latvijas teritorijā (maksimālo laiku 
izmantojot, ņemot vērā negadījuma/pasažieru 
atrašanās vietu), 3-5 stundu laikā - Lietuvas un 
Igaunijas teritorijā, savukārt 24 stundu laikā - citās 
valstīs. 

 

  

7. 
Autovadītāja darba stāžam jābūt vismaz trīs gadi 
pasažieru pārvadāšanas jomā. 
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8. 

Autobusa pirmā reģistrācija ne vēlāk kā 2010. gadā. 

Katra piesaistītā autobusa tehniskais stāvoklis, kā arī tā 
iekštelpa/salons ir ļoti labā tehniskā stāvoklī. 

  

9. 
Autovadītājam ir jābūt apmācītam sniegt pirmo 
neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

  

10. 

Autobusu komplektācija ietver vismaz: 
- Klimata kontrole. 
- Ērtas un regulējamas sēdvietas. 

Sēdvietas ar mīkstu polsterējumu, 
galvas atbalstiem, ar atzveltnes 
sagāzuma regulējama iespēju vairākās 
pozīcijās. 

- Autobusa salona visa perimetra apsilde 
vai dzesēšana; 

- Papildus svaiga gaisa un apgaismojuma 
nodrošinājums katrai sēdvietai; 

- Tualete; 
- Bagāžas nodalījums ar vismaz vienas 

transporta somas katram pasažierim 
ietilpību. 

 

 

  

 
 
Paredzamie apakšuzņēmēja līgumi (Aizpilda, ja līguma izpildē parēdzēts iesaistīt apakšuzņēmējus) 

 
Apakšuzņēmējs Apakšuzņēmēja izpildei nododamā līguma daļa (procentos no līguma 
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(nosaukums, reģistrācijas Nr., 
juridiskā adrese) 

kopējā apjoma), nododamo darbu, lomu apraksts 

  

  
 
*Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, pretendenta piedāvājumam jāpievieno piesaistītā apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos 
izpildīt norādīto līguma daļu, turklāt nolikumā minētie dokumenti par saimnieciskās darbības reģistrēšanu jāiesniedz arī par katru apakšuzņēmēju. 
 

Paraksts:        
Vārds, uzvārds:       
Amats:        

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 201_. gada     Z.V. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pielikums Nr.4 nolikumam 
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„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un 
tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” 

Identifikācijas Nr. 2017/16 
 

Forma, kuru aizpilda pretendents. 
Finanšu piedāvājums. 

 
Pasākuma datums, laiks, brauciena dienu 
skaits, aptuvenais cilvēku skaits. 
 
 

Maršruts  LNO 
pasākums 
 

Cena EUR bez PVN 
par katru veiktu neregulāro pasažieru 
pārvadājumu, ņemot vērā Pasūtītāja plānoto, 
nolikumā uzrādīto pasākumu – maršrutu, 
pasākuma datums, dienu skaits, cilvēku skaits 
(uzrādīto summu Pasūtītājs maksās līguma 
noslēgšanas gadījumā, veicot konkrēto 
pasūtījumu - braucienu).  

 
Papildus iesniedzamā informācija 

23.09.2017. ,  
no plkst. 9.00 – 23.00. 

 
80 cilvēki 

 

Rīga (Aspazijas bulvāris 
3) - Rēzekne – Rīga 

(Aspazijas bulvāris 3), ja 
attālums, izmantojot 

koplietošanas ceļus, uz 
abām pusēm, ir 480 km  

Baleta izrādes 
“KOPĒLIJA” 

viesizrāde 

 
Cena kopā par pakalpojumu __________ EUR 

bez PVN 
 

 
Cenas atšifrējums 

(detalizēts cenas apraksts)* 
 
 

07.10.2017., 
no plkst. 10.00.-23.30., 

160 cilvēki 
(piemēram vietu sadalījums: - 40 vietas, 

50 vietas, 55 vietas.  

Rīga (Aspazijas bulvāris 
3) – Ventspils – Rīga 

(Aspazijas bulvāris 3), ja 
attālums, izmantojot 

koplietošanas ceļus, uz 
abām pusēm, ir 360 km 

Operas izrādes 
“TRAVIATA” 

viesizrāde 

 
Cena kopā par pakalpojumu __________ EUR 

bez PVN 
 
 

 
Cenas atšifrējums (detalizēts cenas 

apraksts)* 

26.02. - 02.03.2018.  
Brauciens organizēts sekojošā kārtībā: 

1) 26.02.2018., 1.diena, 202 
cilvēki, Rīga – Tallina. 

2) 27.02.2018., no plkst.19.00., 
103 cilvēki,  Rīga- Tallina. 

3) 28.02.2018., no plkst.19.00., 
85.cilvēki, Tallina – Rīga. 

4) 01.03.2018. Pakalpojums netiek 

 
Rīga (Aspazijas bulvāris 
3) – Tallina, ja attālums, 
izmantojot koplietošanas 

ceļus, uz vienu pusi ir 
310 km., bet uz abām 

pusēm ir 620 km 

Baleta un operas 
viesizrādes Igaunijas 

Nacionālajā operā 

 
Cena kopā par pakalpojumu __________ EUR 

bez PVN 
 

 
 

Cenas atšifrējums 
(detalizēts cenas apraksts)* 
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izmantots. 
5) 02.03.2018., 1.diena., 220.cilv., 

Tallina – Rīga. 
 

   Pretendents saskaita šajā kolannā norādītās 
cenas par trīs braucieniem:  

 
Summa kopā: _____________ EUR bez PVN 

 
(cena, kas tiek vērtēta - saskaņā ar 

piedāvājuma izvēles kritēriju iepirkumā) 
 

Iepirkumu komisijai ir tiesības pakalpojuma 
cenu izvērtēt – vai tā nav nepamatoti zema. 
Šādā gadījumā – komisija rīkojas saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību, 
izvērtēšanu veicot, sadarbojoties ar Valsts 
ieņēmumu dienestu. 

 

     
     

 
 
 
*Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam cenas atšifrējumu par katru braucienu/pasākumu. Tas ietver cenu par pakalpojumu un tās detalizētu atšifrējumu, kas sastāv no sekojošām 
pozīcijām: 
  

1) Ņemot vērā pakalpojuma sniedzēja piesaistīto autobusu skaitu un lielumu - cena EUR bez PVN par brauciena 1 km, kurā ietver tikai izmaksas par degvielu (papildus norādot 
degvielas patēriņu) – nosakot cenu un patēriņu, katram piesaistītajam autobusam. Informācija sniedzama detalizēti, tai skaitā – piesaistīto autobusu tehniskais raksturojums, 
autobusu skaits un lielums/ pasažieru vietu skaits. 

 
2) Ņemot vērā piesaistīto autobusu skaitu, tehnisko raksturojumu un lielumu - cena EUR bez PVN par autobusa vienas stundas nomu saskaņā ar Pasūtītāja plānoto, nolikumā 

uzrādīto braucienu. Šajā cenā jāietver personāla izmaksas (tai skaitā samaksa autobusa vadītājam par darbu, kas atbilstoši likumā noteiktajam – var būt vairāk kā viens vadītājs 
vienā braucienā), autobusa amortizācijas izdevumi, apdrošināšana atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām, viesnīcas pakalpojums šoferim/iem, autobusa uzturēšana kārtībā 
un citi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi Pasūtītājam. Cena uzrādāma bez izmaksas par degvielu. Cena tiek uzrādīta, ietverot visus nodokļus, izņemot PVN. 
Informācija sniedzama detalizēti, par katru piesaistīto autobusu.  
 

3) Atzīme, ka ņemta vērā - Pasūtītāja prasībā: vietu skaitam autobusā jāatbilst koeficientam 1,3 pret cilvēku skaitu. 
 



 
 

15 
 

Pasūtītājs informē: pretendenta iesniegtajos cenu atširējumos minētās cenas par brauciena 1 km (degvielas izmaksas) un cenas par autobusu vienu nomas stundu, piemērojamas - tai 
skaitā iepirkuma līguma ietvaros (saskaņā ar pasūtītāja vajadzību arī citos braucienos, ņemot vērā piesaistītā autobusu lielumu jeb tehnisko raksturojumu). 
 
 
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums: 
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Pielikums Nr.5 nolikumam 
„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un 

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” 
Identifikācijas Nr. 2017/16 

 
 

LĪGUMS 
„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla  

pārvadāšana uz viesizrādēm” 
 
 

Rīgā,                     2017.gada __.__________ 
 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ. Nr.: 40103208907, adrese: Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV 1050, tās valdes priekšsēdētājs Zigmara Liepiņa personā, 
kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un _____________, reģistrācijas Nr.__________, adrese:___________________, tās 
_________________________personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Pārvadātājs”, no otras puses, Pasūtītājs un Pārvadātājs kopā un katrs 
atsevišķi turpmāk tekstā saukti par „Pusēm”, brīvas gribas vadīti, bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šādu līgumu, 
turpmāk tekstā „Līgums”: 
1. Līguma priekšmets. 
1.1. Saskaņā ar Pasūtītāja vajadzībām un ikreizējiem pasūtījumiem, pamatojoties uz VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” publiskā iepirkuma „Neregulārie 

pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” ID Nr. LNO 2017/16 (turpmāk tekstā „Iepirkums”) rezultātiem, 
atbilstoši Pārvadātāja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam (tai skaitā transportlīdzekļu saraksts) (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums 
Nr.2), Pārvadātājs par samaksu apņemas sniegt transporta pakalpojumus, nodrošinot Operas māksliniekus un tehnisko personālu ar transportu LNOB 
viesizrādēs dažādos vietējā mēroga maršrutos Latvijas teritorijā un ārvalstīs jebkurā diennakts periodā (turpmāk tekstā „Pārvadājums”), ieskaitot brīvdienas un 
svētku dienas, saskaņā ar šī Līguma un Iepirkuma nolikuma noteikumiem. 

1.2. Pasūtītāja pienākums ir saskaņā ar Līguma noteikumiem savlaicīgi informēt Pārvadātāju par Pasūtītāja vajadzību, norādot - braucienu datumu, maršrutu), laiku, 
sēdvietu skaitu daudzumu un grafiku.  

1.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pārvadājumu Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā, saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
2. Pārvadātāja tiesības un pienākumi. 
2.1. Pamatojoties uz Pasūtītāja ikreizējiem pasūtījumiem - Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt, bet Pasūtītājam ir tiesības saņemt Pārvadājuma pakalpojumus visā 

Līguma darbības periodā. 
2.2. Ar šo Pārvadātājs apliecina, ka tam ir zināmi visi tie apstākļi, kas varētu būt būtiski un/vai nepieciešami, lai Pārvadātājs varētu pildīt savas ar šo Līgumu 

noteiktās līgumattiecības ar Pasūtītāju. 
2.3. Pārvadātājs apņemas uz sava riska pamata organizēt un nodrošināt Pasūtītāju ar autotransportu, un īstenot Pasūtītāja mākslinieku pārvadājumus pēc abpusēji 

saskaņotiem ikreizējiem maršrutiem. 
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2.4. Pārvadātājs apņemas kvalitatīvai Pārvadājuma izpildei norīkot kvalificētus autotransporta vadītājus, kā arī veikt citas darbības, kas nepieciešamas Pārvadājuma 
veikšanai atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. 

2.5. Pārvadātājs apņemas veikt Pārvadājumus ar autotransporta līdzekļiem (autobusiem), kas ir labā tehniskā kārtībā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem par tiesībām piedalīties ceļu satiksmē, kā arī apņemas nodrošināt un apmaksāt autotransporta remontu un tehniskās apkopes izdevumus šī Līguma 
darbības laikā. Pirms katra pakalpojuma reizes, Pārvadātājs pārbauda autobusa tehnisko un tīrības stāvokli, lai pakalpojumu nodrošinātu augstā līmenī. 

2.6. Ja Pārvadājuma laikā Pārvadātāja autotransporta tālāka kustība nav iespējama Pārvadātāja vainas dēļ, kā arī tehnisku vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā, 
tad Pārvadātājs apņemas nodrošināt un apmaksāt līdzvērtīga autotransporta vai vadītāja nomaiņu īsā laikā - Latvijas teritorijā 1-3 stundu laikā, Lietuvas un 
Igaunijas teritorijā 3-5 stundu laikā, savukārt citās valstīs – 24 stundu laikā. Ja negadījums notiek ārpus Baltijas valstīm un transportlīdzekļa nomaiņa aizņem 
līdz 24 stundas, tad Pārvadātājs apmaksā viesnīcu pakalpojumus, ēdināšanas un citus pamatotus izdevumus, kas saistīti ar pasažieru ērtību nodrošināšanu 
minētajā laikā.     

2.7. Pārvadājuma ietvaros Pārvadātājs apņemas saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba organizācijas jautājumus, kā arī ņemt vērā un ievērot Pasūtītāja 
pilnvaroto personu norādījumus. 

2.8. Pārvadātājs nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – ______________________ (tālr.________, mob.______________, e-pasts: _______________), kura ir 
pilnvarota Pārvadātāja vārdā risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus. Gadījumā, ja Pārvadātājs maina atbildīgo darbinieku, Pārvadātājam par to 
jāpaziņo Pasūtītājam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

2.9. Pārvadātājam nav tiesības šī Līguma darbības laikā paaugstināt Iepirkumā piedāvāto - Finanšu piedāvājumā noteikto cenu, izņemot gadījumus un kārtībā, kāda 
paredzēta Publisko iepirkumu likumā.  

2.10. Pārvadātājs apņemas sniegt pārskatu par Pasūtītājam sniegtā Pārvadājuma apjomu, ja Pasūtītājs to pieprasa. 
3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 
3.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Pārvadātājam par sniegtajiem Pārvadājumiem saskaņā ar Pārvadātāja iesniegto rēķinu un šī Līguma noteikumiem. 
3.2. Pasūtītājs nozīmē sekojošus, savus pilnvarotos pārstāvjus, kuri ir pilnvaroti Pasūtītāja vārdā veikt Pārvadājuma rezervāciju un pasūtījumus: 

- Astra Irmeja - Šēfere, LNOB mākslinieciskās darbības plānošanas un producēšanas daļas vadītāja (tel.67073773), e-pasts: astra.sefere@opera.lv ; 
- Anda Siliņa, LNOB producente (tel.67073856), e-pasts: anda.silina@opera.lv ; 
- Laura Putniņa, LNO producente (tel.67073799), e-pasts: laura.strautina@opera.lv. 
Gadījumā, ja Pasūtītājs maina atbildīgo darbinieku, Pasūtītājam par to jāpaziņo Pārvadātājam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

3.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Pārvadātāju ar Pārvadājuma veikšanai nepieciešamo informāciju, ko varētu uzskatīt par būtisku un/vai nepieciešamu, lai 
Pārvadātājs varētu veikt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

4. Līguma summa, norēķinu kārtība. 
4.1. Pārvadājuma cena tiek noteikta atbilstoši Pārvadātāja Finanšu piedāvājumam (Pielikumu Nr.2), tai skaitā cenu atšifrējumiem.  
4.2. Pēc katra veiktā pārvadājuma Pārvadātājs nosūta Pasūtītājam rēķinu uz e-pasta adresi - rekini@opera.lv, kurā tas norāda tai skaitā pārvadājuma maršrutu, laiku 

un datumu. Papildus par katru pārvadāšanas gadījumu Pārvadātājs iesniedz Pasūtītājam atskaiti (brīvā formā), kurā norāda – pamatoti uzskaitītos km un 
autobusa nomas stundas. Atskaite pievienojama rēķinam. 

4.3. Pasūtītājs veic katra ikreizējā Pakalpojuma apmaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot Pārvadātāja izsniegtajā 
rēķinā norādīto summu uz sekojošiem Pārvadātāja bankas rekvizītiem: 

    Banka: _______________________, 
    IBAN: _______________________. 
4.4. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā apmērā ir ieskaitīts Pārvadātāja norēķinu kontā. 
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4.5. Katra Pārvadātāja iesniegtā rēķina saturam jāatbilst Līgumā noteiktajam. Par rēķinā noteiktā neatbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs bez kavēšanās 
paziņo par to Pārvadātājam piecu darba dienu laikā no rēķina iesniegšanas dienas. Maksājuma kavēšana līdz neatbilstības novēršanai nav uzskatāms par 
Pasūtītāja saistību izpildes kavējumu.  

5. Līguma termiņš. 
5.1. Līgums stājas spēkā 2017.gada __.septembrī un ir spēkā līdz __________. Gadījumā, ja Pakalpojuma kopējā iegādes vērtība, kuras summu veido visu 

Pakalpojumu ikreizējie pasūtījumi, kurus Pasūtītājs ir pasūtījis no Pārvadātāja šī Līguma darbības laikā, sasummētā vērtība, saskaņā ar šajā Līgumā minēto 
iepirkumu, sasniedz EUR 30000,- (trīsdesmit tūkstoši euro 00 euro centi), neieskaitot PVN, ātrāk nekā šajā Līguma punktā noteikts, Līgums tiek izbeigts 
līdz ar noteiktās summas sasniegšanu un abu līgumslēdzēju Pušu savstarpējo saistību pilnīgu izpildi. 

5.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības, otrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski 
brīdinot otru Pusi.  

5.3. Gadījumā, ja šī Līguma darbības laikā stājas spēkā grozījumi tiesiskajos, normatīvajos aktos, kas padara kādu no Līguma saistībām par neiespējamām vai 
izmaina kādai no Pusēm pienākumu izpildes nosacījumos, Puses, atsevišķi, rakstiski vienojoties lemj par tālāko Līguma saistību izpildi. 

5.4. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās. 
6. Atbildība, strīdu izšķiršanas kārtība. 
6.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības šajā Līgumā noteiktajos termiņos un apjomos. 
6.2. Ja kāda no Pusēm neizpilda daļēji vai pilnībā savas šajā Līgumā paredzētās saistības, tā atlīdzina otrai Pusei šādas saistību neizpildes vai nepienācīgas 

pildīšanas rezultātā radušos zaudējumus. 
6.3. 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. 
6.4. 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, kuru rezultātā Līguma izpilde kļuvusi neiespējama. Par šādu apstākļu esamību 
nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei rakstiski. 

6.5. Gadījumā, ja Līgumā noteiktais rēķina apmaksas termiņa nokavējums pārsniedz 1 (viena) darba diena, Pārvadātājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 
0.1% apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.  

6.6. Pārvadātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās līguma cenas, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no 
Līguma šādu būtisku Līguma pārkāpumu dēļ: 
- ja Pārvadātājs veic Pārvadājumu neatbilstoši Pārvadātāja tehniskajam piedāvājumam un Pasūtītāja tehniskajai specifikācijai iepirkumā, t.i. - Pārvadātājs nespēj 
nodrošināt kādu no Pasūtītāja iepriekš izteiktajiem pasūtījumiem par maršrutu, cilvēku skaitu un pakalpojuma laiku, pakalpojuma aizpildes nodrošināšanai 
piesaista neatbilstošas kvalifikācijas personālu un/vai arī izmanto transportlīdzekļus pakalpojuma nodrošināšanai, kuri satur zemākas prasības par iepirkumā 
noteikto, kā arī veic vienpusēju pakalpojuma cenas grozīšanu – neievērojot Līgumu. Pasūtītājs lauž līgumu vienpusēji par to paziņojot otrai pusei – vismaz 
desmit darba dienas iepriekš. 
 

7. Citi nosacījumi. 
7.1. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā esamību. 
7.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties, ja to pieļauj Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Līguma grozījumi un 

papildinājumi ir noformējami rakstveidā kā Līguma pielikumi, un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
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7.3. Neviena no Pusēm nevar bez otras Puses rakstveida piekrišanas, nodot trešām personām Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus. 
7.4. Pušu pārstāvji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu. Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis 

pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš pats kā fiziska persona atbild par līgumsaistību izpildi. 
7.5. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai Pusei par savu bankas, reģistrācijas rekvizītu un juridiskās vai biroja adreses maiņu. 
7.6. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem. 
7.7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav atrunātas šajā Līgumā - ir regulējamas pēc Latvijas Republikas Civillikuma prasībām. 
7.8. Visa informācija, kas saistīta ar šo Līgumu, ir konfidenciāla un Puses apņemas to neizpaust trešajām personām, izņemot informācija, kas publicējama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu. 
7.9. Līgums sastādīts uz __ (____) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros – katrai līgumslēdzēja Pusei tiek izsniegts 1 (viens), abpusēji parakstīts, Līguma 

eksemplārs. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
8. Pušu rekvizīti: 

 
Pasūtītājs: Pārvadātājs: 
VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” _____________ 
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050  ___________________________ 
Reģ.Nr.40103208907 Reģ.Nr.____________________ 
Valsts Kase, TRELLV22XXX    __________________________ 
IBAN: LV19TREL9220500000000   ___________________________ 
 
 
____________________    ____________________ 
 


