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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 

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

numurs LV 40103208907, aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 9. pantā noteikto un iepirkuma „Krāsu un laku iegāde” (turpmāk tekstā - Iepirkums) 

nolikumu (turpmāk tekstā - Nolikums). 

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2019/6. 

1.3.  CPV kodi: 44000000-0, 44800000-8. 

1.4. Paredzamā iepirkuma cena līdz EUR 41900.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro) 

bez PVN. 

1.5. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 

(internetā) un Pasūtītāja profilā www.eis.gov.lv. 

1.6. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, 

e-pasts dace.peltmane@opera.lv.  

1.7. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās.  

1.8. Iepirkuma mērķis ir iepirkuma līguma par piegādēm noslēgšana. 

1.9. Iepirkuma līguma termiņš 24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.  

2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:  

2.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 18.jūnijam, plkst.11:00, ievērojot Pasūtītāja 

darba dienu laiku, no plkst. 9:00 līdz 17:00, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, VSIA „Latvijas 

Nacionālā opera un balets” lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Iepirkuma 

dokumentācija tiek publicēta Pasūtītāja profilā, Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: 

www.eis.gov.lv  (turpmāk – EIS sistēma). Iepirkums paredz piedāvājumu iesniegšanu ārpus 

Elektronisko iepirkumu sistēmas.   

2.2. Nolikums ir brīvi un elektroniski pieejams EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā un 

Pasūtītāja mājas lapā: http://www.opera.lv/lv/iepirkumi/. EIS sistēmas e-konkursu 

apakšsistēma ir uzskatāma par Pasūtītāja pircēja profilu Publisko iepirkumu likuma izpratnē. 

Profilā tiek publicēta ar iepirkumu saistītā informācija. 

2.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai 

elektroniski.  

2.4. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām 

prasībām, Iepirkuma komisija atbildi sniedz trīs darbdienu laikā, skaitot no jautājuma 

saņemšanas dienas. Atbilde tiek publicēta tai skaitā EIS sistēmā pie iepirkuma sākotnējas 

publikācijas. 

2.5. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā, jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar 

uzrakstu „Krāsu un laku iegāde”, identifikācijas Nr. LNO 2019/6. Uz aploksnes jānorāda 

Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni 

neatvērt līdz 2019. gada 18.jūnijam, plkst. 11:00”. 

2.6. Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta 2019.gada 18.jūnijā, plkst.1100, Iepirkuma komisijas 

sēdē, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, Konferenču zālē.  

3. Prasības pretendentam un piedāvājuma saturs 

3.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem: 

3.1.1.Pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai formai 

(nolikuma pielikums Nr.1).  

3.1.2. Kvalifikācijas dokumenti par pretendenta iepriekšēju pieredzi: 

http://www.eis.gov.lv/
mailto:dace.peltmane@opera.lv
http://www.eis.gov.lv/
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Pretendents pierāda savu kvalifikāciju, iesniedzot brīvā formā sarakstu par izpildītām piegādēm 

– krāsu piegādes Pircējiem. Saraksts satur informāciju par vismaz septiņiem piegādes 

gadījumiem (ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados) – ziņas par klientu, preces nosaukums, 

izpildes termiņš un apjomi. Papildus pretendents pievieno preces pieņemšanas – nodošanas akta 

vai pavadzīmes kopijas par katru sarakstā minēto piegādi. Kā arī Pretendents pievieno vismaz 

2 klientu atsauksmes par regulāri veiktajām piegādēm.  

3.1.3. Pretendents reģistrējis savu saimniecisko darbību likumā noteiktajā kārtībā.  

3.1.4. Attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa par valdes/padomes sastāvu un pretendenta 

apliecinājums, ka informācija ir aizvien aktuāla (informācijas pieprasīšanas pamats: 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktais). 

3.1.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, ievērojot nolikuma 

pielikumu Nr.2. un pielikumu Nr.3 un Nr.4. Tehniskais piedāvājums satur šādu informāciju – 

preces nosaukums un tehniskais raksturojums (preces ražotāja informācija par preci vai adrese 

internetā, kurā atrodama informācija par piedāvāto preci), piedāvātās preces atbilstība Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, kā arī preces glabāšanas un 

lietošanas drošības noteikumi. Finanšu piedāvājums ietver cenu EUR par preci bez PVN.  

3.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no gadījumiem, kas noteikti 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā. 

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

iepirkuma apjomu, netiks vērtēts. 

4. Pretendenta piedāvājuma pārbaude, pretendentu atlase, tehniskā un finanšu 

piedāvājuma atbilstības pārbaude: 

4.1. Iepirkuma komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus vairākos posmos: 

- 1.posms: piedāvājuma noformējums; 

- 2.posms: pretendenta kvalifikācija; 

- 3.posms: tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstība nolikumam; 

- 4.posms: finanšu piedāvājuma cena un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēle 

(vērtējot tikai cenu). 

4.2.Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā 

vērtēšanas posmā.  

4.3. Gadījumā, ja pretendenta kvalifikācija vai arī pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā 

noteiktajam, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu iepirkumā. 

4.4. Komisija nolemj slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu iepirkumā. 

4.5. Komisija informē visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem trīs darba dienu laikā, skaitot 

no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. 

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums.  

 

5. Pielikumi: 

Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 lapas.  

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija uz 3 lapām. 

Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma uz 1 lapas. 

Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma uz 2 lapām. 

Pielikums Nr.5 – Iepirkuma līguma projekts uz 3 lapām. 
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Nolikuma pielikums Nr.1 

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2019/6 

 

Pieteikums dalībai 

iepirkumā „Krāsu un laku iegāde” 

ar identifikācijas nr.2019/6 

 

___________________________________ piesaku savu dalību iepirkumā, kā arī apliecinu, ka 

visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  

 

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  
 

 

Pretendents sniedz informāciju Pasūtītājam par to, vai pretendents atbilst mazā* vai vidējā** 

uzņēmuma statusam. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2019/6 

 

Tehniskā specifikācija 

 

Saimniecības daļai/preces nosaukums Pasūtītāja vajadzība/preces raksturojums   
Krāsa kokam – iekšdarbiem 

 

 

Veids: akrila krāsa uz ūdens bāzes;  

Toņi: balts, melns, dzeltens, oranžs, sarkans, 

okers, zaļš, zils, violets, visu krāsu pilna toņu 

gamma; 

Tips: ātri žūstoša, bez kaitīgiem izgarojumiem. 

Pasūtītājam vēlamais tilpums (litri), kas nav 

obligāta prasība: 1l; 2,7l; 9l 

Krāsa kokam - ārdarbiem Nokrišņu, temperatūras svārstību un atmosfēras 

iedarbības noturīga krāsa - vismaz 10 gadus. 

Visa krāsu gamma, pēc krāsu pases valtts color 

3168 ( Vivacolor). Krāsu pasūtīšanā tiks 

izmantots minētais katalogs. 

Krāsa grīdai Lateksa krāsa uz ūdens bāzes. Noturīga, dziļi 

matēta, pilnīgi melna, ātri žūstoša, bez 

kaitīgiem izgarojumiem. Līdzvērtīga 

CAPAROL CAPACRYL PU-Matt iekšdarbiem 

ar zilo etiķeti. Tonējums S9000-N, NCS 

EDITION 2 

Krāsa metālam – iekšdarbiem un āra darbiem 

 

Veids: grunts krāsa uz solventa bāzes;  

Toņi: visa krāsu palete; 

Pasūtītājam vēlamais tilpums, kas nav obligāta 

prasība: 1l un 2.7l 

Krāsa iekšdarbiem – telpu krāsošanai Veids: lateksa krāsa uz ūdens bāzes, ātri 

žūstoša, bez kaitīgiem izgarojumiem. 

Balta un tonējama: visa krāsu palete, visu krāsu 

pilna toņu gamma; līdzvērtīga Tikkurila 

harmony krāsai 

Pasūtītājam vēlamais tilpums, kas nav obligāta 

prasība: 2.7l un 9l 

Krāsa ārdarbiem, ēkas sienu un ēkas cokola 

krāsošanai 

Veids: sārmizturīga stirol – akrilāta ūdens 

dispersijas krāsa ārdarbiem, jauniem un agrāk 

krāsotiem cokoliem ar ūdensnoturīgu plēvi. 

Nokrišņu, temperatūras svārstību un atmosfēras 

iedarbības noturīga krāsa - vismaz 10 gadus. 

Visu krāsu toņi: balts, pelēks, dzeltens, visu 

krāsu pilna toņu gamma; pēc izdotās ēkas krāsu 

pases, pārskaņoti pēc krāsu sistēmas kataloga 

“HASIT”, NCS Beckers: Palazzo 90; 115; 35; 

80; S7502-Y; S8502-R;  

Pasūtītājam vēlamais tilpums, kas nav obligāta 

prasība: 2.7l un 9l   

Dekorāciju izgatavošanai /preces nosaukums  Pasūtītāja vajadzība/preces raksturojums 

Krāsa iekšdarbiem telpu krāsošanai  Tikkurila Harmony sienu krāsu (var 

piedāvāt analogu)  
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Krāsa iekšdarbiem telpu krāsošanai Viva Color Interior Soft (var piedāvāt 

analogu) 

Krāsa grīdām Viva Color Green Line Floor (var piedāvāt 

analogu). 

Veids: Pusmatēta ūdens bāzes akrilāta krāsa. 

 

Krāsa mēbelēm Tikkurila Helmi 10 (vai analogs). 

Veids: Ūdens bāzes akrilāta iekšdarbu krāsa 

koka, skaidu un kokšķiedras plātņu un metāla 

virsmu krāsošanai. Pusmatēta, nodilumizturīga 

ūdens bāzes akrilāta krāsa koka un metāla 

virsmām iekštelpās. 

 

Krāsa mēbelēm Viva Color Furniture 30 (vai analogs). 

Veids: Ūdens bāzes akrilāta iekšdarbu krāsa 

koka, skaidu un kokšķiedras plātņu un metāla 

virsmu krāsošanai. Pusmatēta, nodilumizturīga 

ūdens bāzes akrilāta krāsa koka un metāla 

virsmām iekštelpās. 

 

Krāsa ar lazūras vai metālisku spīdumu Tikkurila TAIKA sērijas krāsas (var 

piedāvāt analogu). 

Veids: Ūdens bāzes akrilāta krāsa ar perlamutra 

vai metālisku efektu, tonējama. 

 

 

Laka grīdām Sadolin CELCO Parquet matēta, spīdīga 

krāsa (var piedāvāt analogu). 

Veids: Ātri žūstoša, ūdenī šķīstoša laka 

iekšdarbiem. 

 

Laka mēbelēm Tikkurila KIVA 10 (var piedāvāt analogu). 

Veids: Akrilāta laka, nerada pienainību daudzās 

kārtās. 

 

Krāsa ārdarbiem – asfaltam un betonam Temperatūras maiņu, nokrišņu un pilsētas 

atmosfēras iedarbības noturīga vismaz 10 

gadus. 

Papildus prasības par nolikumā minētajām 

krāsām 

Iekšdarbu krāsām jābūt ar eko marķējumu. 

Vēlams Latvijas astmas un alerģijas biedrības 

akcepta marķējums.  
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Papildus prasības par nolikumā minētajām 

krāsām dekorāciju izgatavošanai 

Krāsai jābūt pilnīgi matētai, ātri žūstošai, bez 

kaitīgiem izgarojumiem, ar pietiekamu 

pigmenta piesātinājumu spilgtajos un tumšajos 

toņos, noturīgai pret berzi un mitrumu.  

 

Pasūtītāja darba process: 

- Krāsu uzklājam ar otu, ar rullīti, ar 

kompresoru.  

- Krāsojam cietas virsmas - alumīniju, 

stikla šķiedru, saplāksni.  

- Krāsojam arī audumu (12x16m), kurš - 

tiek nospriegots uz grīdas un tiek locīts, 

tāpēc krāsai jābūt elastīgai. 
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Nolikuma pielikums Nr.3 

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2019/6 

Forma 

(Aizpilda pretendents) 

Tehniskais piedāvājums 

 

Krāsu un laku iegāde 

 

Nr.p.k. Preces pilns 

nosaukums.  

Preces detalizēts tehniskais 

raksturojums, ņemot vērā 

tehniskajā specifikācijā 

noteikto (veids, toņi, tips, 

tilpums, matējuma pakāpe). 

Informācija par krāsas 

ražotāju, kvalitāti, drošumu, 

nekaitīgumu, noturību. 

Nosacījumi par iespējamiem 

piegādes termiņiem un 

apjomiem. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Paredzamie apakšuzņēmēja līgumi (Aizpilda, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt 

apakšuzņēmējus), tai skaitā norāda informāciju par personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība: 

Apakšuzņēmējs 

(nosaukums, reģistrācijas Nr., 

juridiskā adrese) 

Apakšuzņēmēja izpildei nododamā līguma daļa (procentos no 

līguma 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:        
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Nolikuma pielikums Nr.4 

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2019/6 

Forma 

Aizpilda pretendents 

Finanšu piedāvājums 

iepirkumā „Krāsu un laku iegāde” 

ar id.nr. LNO 2019/6 

 

 

 

 

I  

 

 

II 

 

III 

Preces 

nosaukums, 

ražotājs 

Pasūtītāja tehniskā 

specifikācija 

Cena EUR bez PVN par vienu 

vienību – litru, ņemot vērā 

pasūtītāja tehniskajā specifikācijā 

noteikto un pretendenta 

piedāvājumu 

Krāsa kokam 

iekšdarbos 

 

 Veids: akrila krāsa uz 

ūdens bāzes;  

Toņi: balts, melns, 

dzeltens, oranžs, sarkans, 

okers, zaļš, zils, violets, 

visu krāsu pilna toņu 

gamma; 

Tips: ātri žūstoša, bez 

kaitīgiem izgarojumiem. 

Pasūtītājam vēlamais 

tilpums (litri): 1l; 2,7l; 9l 

 

  

 

 

_____ EUR bez PVN 

(1 litrs) 

 

Krāsa koka 

grīdai 

 

Lateksa krāsa uz ūdens 

bāzes. Noturīga, dziļi 

matēta, pilnīgi melna, ātri 

žūstoša, bez kaitīgiem 

izgarojumiem. Līdzvērtīga 

CAPAROL CAPACRYL 

PU-Matt iekšdarbiem ar 

zilo etiķeti. Tonējums 

S9000-N, NCS EDITION 

2 

 

 

 

_____ EUR bez PVN 

(1 litrs) 

 

Krāsa 

iekšdarbiem 

– telpu 

krāsošanai 

Veids: lateksa krāsa uz 

ūdens bāzes, ātri žūstoša, 

bez kaitīgiem 

izgarojumiem. 

Balta un tonējama: visa 

krāsu palete, visu krāsu 

pilna toņu gamma; 

līdzvērtīga Tikkurila 

harmony krāsai 

Pasūtītājam vēlamais 

tilpums: 2.7l un 9l 

 

 

_____ EUR bez PVN 

(1 litrs) 
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Vērtējamā summa  

saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju) 

 

 

_______  EUR bez PVN 

 (summa, kura iegūta saskaitot kopā 

tabulas III kolonnā noteiktās cenas)* 

 

 

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

izņemot piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam un pievienotās vērtības nodoklis.  

 

Preces piegādes (transportēšana) izmaksas līdz Pasūtītājam: 

 

Jā/nē___________  

 

Summa _____________ EUR bez PVN 

 

Pasūtītājs papildus informē Pretendentu: 

Līguma izpildes laikā Pasūtītājs pasūtīs krāsu toņus saskaņā ar tā vajadzību – izpildot 

mākslinieka ideju jauniestudējuma ietvaros.  

 

  

 

Nolikuma pielikums Nr.5 

Krāsa 

iekšdarbiem 

telpu 

krāsošanai 

Tikkurila Harmony sienu 

krāsu(var piedāvāt 

analogu) 

_____ EUR bez PVN 

(1 litrs) 

 

Krāsa 

iekšdarbiem 

telpu 

krāsošanai 

Viva Color Green Line 

Floor (var piedāvāt 

analogu). 

Veids: Pusmatēta ūdens 

bāzes akrilāta krāsa. 

 

 

 

 

_____ EUR bez PVN 

(1 litrs) 

 

Krāsa 

mēbelēm 

Tikkurila Helmi 10 (vai 

analogs). 

Veids: Ūdens bāzes 

akrilāta iekšdarbu krāsa 

koka, skaidu un 

kokšķiedras plātņu un 

metāla virsmu 

krāsošanai. Pusmatēta, 

nodilumizturīga ūdens 

bāzes akrilāta krāsa koka 

un metāla virsmām 

iekštelpās.  

 

 

_____ EUR bez PVN 

(1 litrs) 

 

Krāsu 

tonēšana 

Tikkurila Harmony full-

matt (pilnīgi matēta) krāsa 

Tonis: NCS S 0585-

Y70R (oranži sarkans) 

 

Vai analogs, saskaņā ar  

cita ražotāja katalogu 

______ 

EUR bez PVN 

(1 litrs) 

 

(cena par krāsu un tonēšana) 
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Iepirkuma identifikācijas Nr. 2019/6 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS 

Krāsu un laku iegāde LNOB vajadzībām 

 

Rīgā,         2019.gada __.________ 

 

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas 

bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, kas darbojas uz 

statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts „Opera”, no vienas puses, 

un 

___________, reģ. Nr._____________, adrese:___________, LV-__________, tās 

_________________ personā, kas rīkojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts 

„Pārdevējs”, no otras puses, abi 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 Operas prasībām, iepirkuma „Krāsu un laku iegāde LNOB vajadzībām”, ID 

Nr. LNO 2019/6, rezultātiem, pēc atsevišķiem Operas pasūtījumiem, atbilstoši Pārdevēja 

iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam 

(Pielikums Nr.2), kuros norādīts preču sortiments un cena, Opera pērk un Pārdevējs 

apņemas pārdot krāsas un lakas  (turpmāk tekstā „Prece”) saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

1.2. Konkrēts Preces daudzums/veids un piegādes laiks/veids tiek noteikts Operas ikreizējā 

pasūtījumā. Opera veic pasūtījumu, nosūtot pieprasījumu uz Pārdevēja pārstāvja e-pasta 

adresi _________________, vai arī Preču pasūtījums tiek veikts Pārdevēja veikalā 

______________. 

1.3.  Preču piegādes/Operas pasūtījuma izpildes laiks ir 1-2 darba dienas, skaitot no Preces 

pasūtījuma veikšanas. Var būt ilgāks pasūtījuma izpildes laiks, ja tam ir pamatojums. 

1.4. Līguma ietvaros preču pasūtījumus ir tiesīgi veikt (tai skaitā parakstīt preču pavadzīmes - 

rēķinus, izteikt pretenzijas par preču sortimentu un kvalitāti, pieņemt un saņemt Preci 

saskaņā ar Operas vajadzību un pasūtījumu) sekojoši Operas darbinieki: 

1.4.1. __________________________(vārds, uzvārds, pamats, tālr. un e-pasta adrese); 

1.4.2. __________________________. 

 

1.5. Preces nodošana Operai tiek fiksēta ar preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanu. Ar preču 

pavadzīmes-rēķina parakstīšanas brīdi risks par Preču bojāeju pāriet uz Operu. 

 

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. Par nekvalitatīvu Preci, Pārdevējs atbild saskaņā ar Līguma 5.punkta noteikumiem. 

2.5. Pārdevējs nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi _______________, tālr.____________, 

___________, ________________________________ un 
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_________________________, kura ir pilnvarota 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. 

2.6. Pārdevējam nav tiesības šī Līguma darbības laikā paaugstināt Finanšu piedāvājumā 

(Pielikums Nr.1) noteikto Preces cenu, izņemot gadījumus – saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu. 

 

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.  

3.3. Gadījumā, ja Opera maina Līgumā pilnvarotos darbiniekus, Operai par to jāpaziņo 

Pārdevējam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

 

4. Līguma summa, norēķinu kārtība. 

4.1. Preces cena vienībai tiek noteikta atbilstoši Pārdevēja Finanšu piedāvājumam (skat. 

Līguma Pielikumu Nr.2) bez PVN. 

4.2. Opera veic Preces apmaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro 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. 

4.4. Opera pasūta krāsu tonēšanu un maksā par to, ievērojot Pārdevēja noteiktās krāsu 

tonēšanas izmaksas izteikta Pasūtījuma ietvaros.  

5. Preču pieņemšana-nodošana un kvalitāte. 

5.1. Pārdevējs uzņemas atbildību par pārdotās Preces kvalitāti. Pārdevēja pienākums ir sniegt 

informāciju par preci, tai skaitā pievienojot attiecīgu dokumentāciju latviešu valodā.  

5.2. Preču nodošanas brīdī, Pušu pārstāvji pārbauda Preces atbilstību Pasūtījumam.  

5.3. Ja Precei ir defekti/trūkumi, tad Prece atgriežama Pārdevējam un piegādājama jauna Prece 

iespējami īsākā laikā.   

5.4. Ja Preces apmaiņu vai piegādi Pārdevējs neveic saskaņā ar Līgumu, Opera var iegādāties  

nepiegādāto Preci no cita piegādātāja. Par Preces nepiegādāšanu tiek sagatavots akts par 

Līguma neizpildi. 

5.5. Preces kvalitāte tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību 

aktiem.  

 

6. Līguma termiņš. 

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

četrus) kalendāros mēnešus termiņā līdz __.__.2021. Gadījumā, ja Preces kopējā 

iegādes vērtība, kuras summu veido visu Preču partiju, kuras Opera ir iegādājusies no 

Pārdevēja šī Līguma darbības laikā, sasummētā vērtība, saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktā 

minēto iepirkumu, sasniedz EUR 41900.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro 

un 00 euro centi), neieskaitot PVN, ātrāk nekā šajā Līguma punktā noteikts, Līgums tiek 

izbeigts līdz ar noteiktās summas sasniegšanu (šīs summas sasniegšana nav Operas 

pienākums, jo tā iegādājas krāsu un laku, ņemot vērā savu vajadzību). 

6.2. Gadījumā, ja Opera nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības, Pārdevējam ir tiesības 

izbeigt Līgumu 20 (divdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. 

Pretenzija tiek nosūtīta uz Operas juridisko adresi. 

6.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās. 

 

7. Atbildība, strīdu izskatīšana. 
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7.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

7.2. Neviena no Pusēm nevar bez otras Puses rakstveida piekrišanas, nodot trešām personām 

Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus. 

7.3. Gadījumā, ja Līgumā noteiktais Preču piegādes termiņa kavējums pārsniedz 1 (vienu) 

dienu, Operai ir tiesības saņemt no Pārdevēja līgumsodu 0.5% apmērā no 

kārtējā/Pārdevējam nosūtītā preču pasūtījuma kopējās cenas par katru nokavēto dienu.  

7.4. Gadījumā, ja Līgumā noteiktā rēķina par Precēm apmaksas termiņa nokavējums pārsniedz 

1 (vienu) darba dienu, Pārdevējam ir tiesības saņemt no Operas līgumsodu 0.5% apmērā 

no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods nav piemērojams par to 

rēķinā noteikto preču apjomu, kas piegādāts neatbilstoši Līgumam. 

7.5. Gadījumā, ja Piegādātājs atkārtoti pārdod/piegādā Līgumam neatbilstošu preci vai 

neievēro piegādes termiņus, tad Opera tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to 

Pārdevējam desmit darba dienas iepriekš. Operai vienpusēji laužot Līgumu – Pārdevējs 

maksā Operai vienreizēju līgumsodu 1000 euro. Līgumsoda samaksas termiņš ir 

divdesmit darba dienas, skaitot no Operas attiecīga paziņojuma par līguma laušanu 

saņemšanas. 

7.6. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma 

nosacījumu spēkā esamību. 

7.7. Ja kāda no Pusēm neizpilda savas šajā Līgumā paredzētās saistības, tā atlīdzina otrai Pusei 

šādas saistību neizpildes vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā radušos zaudējumus. 

7.8. Puses nav atbildīgas un Puses apņemas viena otrai neizvirzīt pretenzijas par šī Līguma 

neizpildi un tā neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja 

Līgumu Puses neizpildīja - 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, streiki, karš, militārās operācijas, izmaiņas normatīvajos aktos, 

valsts institūciju lēmumi, kuru rezultātā Līguma izpilde kļuvusi neiespējama. 

7.9. 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. 

7.10. 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 Republikas normatīvos aktus. 

 

8. Citi noteikumi. 

8.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties. Šādi Līguma 

grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstveidā kā Līguma pielikumi. 

8.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma 

nosacījumu spēkā esamību. 

8.4. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.5. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai pusei par savu bankas un reģistrācijas 

rekvizītu un juridiskās vai biroja adreses maiņu. 

8.6. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību 

pārņēmējiem. 

8.7. Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šo Līgumu, 

neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē spēku. 

8.8. Šis Līgums ir sastādīts uz __ (___) lapām, pielikumi uz _______ lapām, (divos) 

autentiskos eksemplāros.  
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9. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

Pārdevējs: 

_________________ 

Reģ.Nr.__________________ 

_______________________ 

___________________________ 

 

Tālr.___________ / Fakss: ___________ 

 

________________________________________ 

 

Opera: 

VSIA Latvijas Nacionālā opera un balets 

Reģ.Nr.40103208907 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050 

Valsts kase, BIC: TRELLV22 

IBAN:LV19TREL9220500000000 

Tālr.67073780 / Fax.67228930 

 

 

____________________________________ 

Zigmars Liepiņš, LNOB valdes priekšsēdētājs 

 


