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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 „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” (turpmāk tekstā - Iepirkums) nolikuma 

(turpmāk tekstā - Nolikums) prasībām. 

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/18, CPV kodi: 44000000-0, 44800000-8. 

1.2. Paredzamā iepirkuma cena līdz EUR 41900.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro) bez PVN. 

1.3. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (internetā) un 

Pasūtītāja mājaslapā, tas ir www.opera.lv. 

1.4. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts 

dace.peltmane@opera.lv.  

2. Iepirkuma priekšmets 

2.1.     Iepirkuma priekšmets ir krāsu, laku, līmes un šķaidītāju iegāde Pasūtītāja vajadzībām.  

2.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās. 

2.3. Iepirkuma mērķis ir piegādes līguma noslēgšana. 

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

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 daļa). 

4. Piedāvājumu iesniegšana 

4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2017.gada 24.oktobrim (pēdējā iesniegšanas dienā 

pretendents iesniedz piedāvājumu pasūtītājam līdz plkst.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 Pasūtītājam.  

4.3.   Pēc Nolikuma 4.1. punktā norādītā termiņa beigām piedāvājums netiek izskatīts. Neatvērts 

piedāvājums tiek atdots iesniedzējam. 

5. Prasības pretendentam un piedāvājuma saturs 

5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 

5.1.1. 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. 

5.1.2.  Saraksts brīvā formā par pretendenta izpildītām būtiskajām piegādēm ne vairāk kā trijos 

iepriekšējos gados. Sarakstā norāda - piegādātās preces nosaukums, apjomi, kopējās summas, termiņi 

un saņēmēji. Pretendents pievieno vismaz 3 klientu atsauksmes par regulāri veiktajām piegādēm. 

Atsauksmēs jābūt iekļautai informācijai par Pircējiem tādā apmērā, lai vajadzības gadījumā - pasūtītājs 

varētu pārbaudīt pretendenta sniegtās informācijas patiesumu Iepirkuma ietvaros.  

5.1.3. Tehniskais piedāvājums – 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). Tai skaitā Pretendents var iesniegt Pasūtītājam informāciju (dokumentu 

kopijas un preces apraksti) par piedāvātās preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.  Pretendents sniedz informāciju Pasūtītājam par piedāvātās preces 

glabāšanu un lietošanas drošību.  

5.1.4. 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.  

5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Krāsas, lakas, līmes un 

šķaidītāji LNOB vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNO 2017/18. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta 

nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2017. gada 

24. oktobrim, pulksten 11:00”. 

5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

5.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, 

cauršūtām, numurētām lapām. 

http://www.opera.lv/
mailto:dace.peltmane@opera.lv
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5.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

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

iepirkuma apjomu, netiks vērtēts. 

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 un līguma noslēgšana 

7.1. Pretendenta piedāvājumi, kas atzīti kā atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tiek vērtēti saskaņā 

piedāvājuma izvēles kritēriju - saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot 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 un 

noteikts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

7.5. Pielikumi nolikumam: 

Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā (forma) uz 1 (vienas) lapas. 

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija uz 2 (vienas) lapām. 

Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma uz 2 (divām) lapām. 

Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma uz 3 (trīs) lapām. 

Pielikums Nr.5 – Līguma projekts uz 4 (četrām) lapām. 
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Pielikums Nr.1 

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2017/18 

 

Pieteikums dalībai  

iepirkumā „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

 ar identifikācijas nr.2017/18 
 

___________________________________ 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  
 

 

 

 

 

 

 

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

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2017/18 

 

 

 

 

Tehniskā specifikācija 

 

Nosaukums Specifikācija 

Krāsa kokam 

iekšdarbos 

(Līdz šim iepirkumam 

Pasūtītājs izmantojis 

Vivacolor ražotāja 

krāsas. Krāsu atbilstība 

Pasūtītāja vajadzībai ir 

izpildījusies). 

 

Veids: akrilāta krāsa uz ūdens bāzes;  

Toņi:  visu krāsu pilna toņu gamma; 

Tips: ātri žūstoša, bez kaitīgiem izgarojumiem; 

Pasūtītājam vēlamais tilpums: 0.9 l, 2,7 l, 9.0 l 

Krāsa koka grīdai 

 

Veids: ātri žūstoša, noturīga, bez kaitīgiem izgarojumiem;  

Toņi: melna, dziļi matēta; 

Pasūtītājam vēlamais tilpums: 9.0 l 

Krāsa iekšdarbiem – 

telpu krāsošanai 

Veids: akrilāta krāsa uz ūdens bāzes; 

A un C bāze; 

Toņi: visa krāsu palete, visu krāsu pilna toņu gamma; 

Paredzēta visu veidu telpu apdares materiālu krāsošanai uz jaunām un 

iepriekš krāsotām virsmām, noturīga pret mazgāšanu; 

Pasūtītājam vēlamais tilpums: 0.9 l, 2.7 l, 9.0 l 

Krāsa ārdarbiem, ēkas 

sienu un ēkas cokola 

krāsošanai 

veids: sārmizturīga stirol – akrilāta ūdens dispersijas krāsa ārdarbiem, 

jauniem un agrāk krāsotiem cokoliem ar ūdensnoturīgu plēvi; 

toņi: balts, pelēks, dzeltens, visu krāsu pilna toņu gamma; 

Pasūtītājam vēlamais tilpums: 0.9 l, 2.7 l, 9.0 l.  

Ēku cokola krāsa Veids: silikāta 

Pasūtītājam vēlamais tilpums: 2.7 l, 9.0 l. 

Līme kokam Veids: tilpumu palielinoša un elastību saglabājoša līme, krēsliem, 

mēbelēm 

Pasūtītājam vēlamais tilpums: dažāds 

Līme flīzēm Veids: elastīgā flīžu līme iekšdarbiem un ārdarbiem ;  

Pasūtītājam vēlamais tilpums: 5kg, 25kg 

Laka Veids: uz ūdens bāzes;  

Tips: glancēta, matēta, pusmatēta 

Pasūtītājam vēlamais tilpums: 0.9 l 

Laka parketa grīdām  Veids: mehānisko slodžu noturīga, paredzēta publiskām telpām ar 

paaugstinātu apmeklētāju skaitu; 

Tips: glancēta, matēta, pusmatēta; 

Pasūtītājam vēlamais tilpums: 0.9 l, 9.0 l 

 

Gruntskrāsa metālam Grunts krāsa uz solventa bāzes 

Toņi balts, pelēks, melns, brūns 

Pasūtītājam vēlamais tilpums 2,7 litri. 

Šķīdinātājs Acentons, solvents un tml. 
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Tilpums dažāds 

Līme Syntac, lateks 

Tilpums dažāds 
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Pielikums Nr.3 

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2017/18 

 

(Aizpilda pretendents) 

Tehniskais piedāvājums 

iepirkumā „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

ar id.nr. LNO 2017/18 

 

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. 

Norāda laiku, kurā 

iespējama 

pasūtījuma izpilde, 

skaitot no pasūtītāja 

pieteikuma 

saņemšanas brīža un 

piegādes apjomi, 

ņemot vērā 

tehniskajā 

specifikācijā noteikto 

pasūtītāja vajadzību 

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:        
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Vārds, uzvārds:       

Amats:        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.4 

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2017/18 
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Finanšu piedāvājums 
iepirkumā „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

ar id.nr. LNO 2017/18 

 

 

 

 

I  

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Preces 

nosaukums, 

ražotājs 

Preces  

raksturojums 

Cena EUR bez PVN 

par vienu vienību – 

kg., gab. vai litrs, 

ņemot vērā 

pasūtītāja tehniskajā 

specifikācijā 

noteikto 

Tabulas III 

kolonnā 

norādīto cenu 

reizina ar 

provizoriski 

nepieciešamo 

daudzumu 

gadā (līguma 

darbības laikā  

šī pozīcija  

par apjomiem 

ir grozāma no 

Pasūtītāja 

puses) 

Iegūtā 

summa 

EUR bez 

PVN 

Krāsa kokam 

iekšdarbos 

 

  Veids: akrilāta krāsa uz 

ūdens bāzes;  

Toņi:  visu krāsu pilna toņu 

gamma; 

Tips: ātri žūstoša, bez 

kaitīgiem izgarojumiem; 

 

 

  

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

 

 

x 2000 

 

Krāsa koka 

grīdai 

 

  Veids: ātri žūstoša, 

noturīga, bez kaitīgiem 

izgarojumiem;  

Toņi: melna, dziļi matēta; 

 

 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

 

x 200 

 

Krāsa 

iekšdarbiem 

– telpu 

krāsošanai 

Veids: akrilāta krāsa uz 

ūdens bāzes; 

A un C bāze; 

Toņi: visa krāsu palete, 

visu krāsu pilna toņu 

gamma; 

Paredzēta visu veidu telpu 

apdares materiālu 

krāsošanai uz jaunām un 

iepriekš krāsotām virsmām, 

noturīga pret mazgāšanu; 

 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 200 
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Krāsa 

ārdarbiem –  

ēkas sienu un 

ēkas cokola 

krāsošanai 

veids: sārmizturīga stirol – 

akrilāta ūdens dispersijas 

krāsa ārdarbiem, jauniem 

un agrāk krāsotiem 

cokoliem ar ūdensnoturīgu 

plēvi; 

toņi: balts, pelēks, dzeltens, 

visu krāsu pilna toņu 

gamma; 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

x 50 

 

 

 

Ēkas cokola 

krāsošanai 

Veids: silikāta 

 

 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

 

x 30 

 

Līme kokam Veids: tilpumu palielinoša 

un elastību saglabājoša 

līme, krēsliem, mēbelēm 

 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 100 

 

Līme flīzēm Veids: elastīgā flīžu līme 

iekšdarbiem un ārdarbiem ;  

 

 

______ 

 

 EUR bez PVN 

(1 kg ) 

 

 

 

 

x 400 

 

Laka Veids: uz ūdens bāzes;  

Tips: glancēta, matēta, 

pusmatēta 

 

 

___________ 

EUR bez PVN 

(1 litrs ) 

 

 

x 50 

 

Laka parketa 

grīdām 

Veids: mehānisko slodžu 

noturīga, paredzēta 

publiskām telpām ar 

paaugstinātu apmeklētāju 

skaitu; 

Tips: glancēta, matēta, 

pusmatēta; 

 

 

___________ 

 

EUR bez PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 50 

 

Gruntskrāsa 

metālam 

 

  Grunts krāsa uz solventa 

bāzes 

Toņi balts, pelēks, melns, 

brūns 

 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 50 
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Vērtējamā summa  

(cena, kura iegūta saskaitot kopā 

tabulas V kolonnā noteiktās 

cenas) saskaņā ar piedāvājuma 

izvēles kritēriju)* 

 

 

_______ 

 

 

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

izņemot piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam.  

 

Pasūtītājs papildus informē Pretendentu, ka līguma izpildes laikā Pasūtītājs pasūtīs krāsu toņus 
saskaņā ar tā vajadzību – izpildot mākslinieka ideju jauniestudējuma ietvaros. Tas nozīmē, ka šis 

iepirkums paredz, ka Pasūtītājs iepirks no uzvarētāja krāsu tonēšanu, ievērojot Pasūtītāja vajadzību, kas 

radīsies, un kas aprakstāms tikai jauniestudējumam piesaistītā mākslinieka darba rezultātā.  

 

Ja paredzēts aprēķināt un iekļaut rēķinā, tad Pretendents norāda preces 

transportēšana/piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam saskaņā ar nolikumu, par vienu piegādes 

gadījumu: 

 

___________ EUR bez PVN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šķīdinātājs Acentons, solvents un 

tmpl.  

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

x 150 

 

Līme Syntac, lateks.  

 

 

______ 

EUR bez PVN 

(1 litrs ) 

 

 

x 1000 

 

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) 

 

x 300 
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Pielikums Nr.5 

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2017/18 
 

IEPIRKUMA LĪGUMS 

Krāsa, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām 

 

Rīgā,         2017.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, līmju, laku un atšķaidītāju iegāde LNOB 

vajadzībām”, ID Nr. LNO 2017/18 (CPV-44800000-8) 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, līmes, lakas un šķaidītājus (turpmāk tekstā „Prece”) saskaņā ar 

šī Līguma noteikumiem. 

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

Opera veic pasūtījumu - nosūtot to uz Pārdevēja pārstāvja e-pasta adresi _________________, vai 

arī Preču pasūtījums tiek veikts Pārdevēja veikalā, klāt esot Operas pilnvarotajai personai 

________________________. Preču piegādes izpildes laiks ir ne ilgāk kā 2 (divas) darba dienas, 

skaitot no Preces pasūtījuma veikšanas. Šī Līguma ietvaros preču pasūtījumus ir tiesīgi veikt (tai 

skaitā parakstīt preču pavadzīmes - rēķinus, izteikt pretenzijas par preču sortimentu, to neatbilstību 

Līguma noteikumiem (preces tehniskais raksturojums, cenas, daudzums, kvalitāte, garantijas), 

pieņemt, saņemt preces saskaņā ar Operas vajadzību, pasūtījumu) sekojoši Operas darbinieki: 

1.2.1. __________________________(vārds, uzvārds, personas kods, tālr., e-pasta adrese); 

1.2.2. __________________________. 

 

1.2.3. Preču piegādes laiks var būt ilgāks par 2 darba dienām, bet ne ilgāks par septiņām darba dienām, 

ja Opera veic pasūtījumu neprognozējami lielā apmērā vienā pasūtījuma gadījumā vai arī 

neplānoti ārpus specifikācijas, kas rada nepieciešamību Pārdevējam veikt papildus preču 

pasūtījumu un atvešanu no ražotāja. Pārdevēja veikalā/pārdošanas vietā preces pirkums, tās 

izsniegšana iespējama uzreiz – ar Pasūtījuma izteikšanu, izņemot ja Operas pasūtījums ir 

neprognozējami lielā apmērā. 
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1.3. Preces nodošana Operai tiek fiksēta ar preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanu, kuru veic Operas 

pilnvarotā persona. Preču pavadzīmē–rēķinā tiek fiksēts pērkamo Preču sortiments, daudzums un 

pirkuma maksa. 

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

1.5. Opera Pasūtījumā norāda – vai Pārdevējam jāveic preču piegāde ar savu transportu līdz 

Pasūtītājam.  

1.6. Preču piegādes vietas, ņemot vērā izteikto pasūtījumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: Aspazijas 

bulvāris 3, Rīgā, vai Lubānas ielā 80, Rīgā. 

 

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 _________________________, 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. 

2.7. 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.  

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 krāsas, līmes, lakas un atšķaidītāja vienībai tiek noteikta atbilstoši Pārdevēja Finanšu 

piedāvājumam (skat. Līguma Pielikumu Nr.2) bez PVN. 

4.2. Konkrēts Preces veids un daudzums tiek noteikts katrā konkrētā preču pavadzīmē-rēķinā saskaņā 

ar ikreizējiem Operas pasūtījumiem. 

4.3. 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: ___________________ 

4.4. Līdz pilnīgai Preču pirkuma maksas nomaksai Operai nodotās Preces ir Pārdevēja īpašums un 

Opera ir materiāli atbildīga Pārdevējam par tām. 

4.5. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā apmērā ir 

ieskaitīts Pārdevēja norēķinu kontā. 

4.6. Opera pasūta krāsu tonēšanu saskaņā ar tās vajadzību – jauniestudējuma ietvaros, realizējot 

mākslinieka ideju.  

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 nodošana tiek fiksēta ar Preces pavadzīmi, kurā fiksēts konkrēts Preču sortiments, 

daudzums un pirkuma cena, kā arī acīmredzami defekti (ja tādi ir) Precei.  

5.3. Preču nodošanas brīdī, klāt esot Pušu pārstāvjiem, tiek veikta Preču pārbaude, kas ir tās 

novērtēšana atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tehniskajam piedāvājumam un cenām.  

5.4. Ja Precei konstatē defektus vai trūkumus, tad tā atgriežama Pārdevējam. Pārdevējam jāpiegādā 

jauna Prece 1 (vienas) darba dienas laikā, skaitot no neatbilstošās preces atdošanas brīdi.   
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5.5. Gadījumā, ja Preces apmaiņu Pārdevējs neveic, vai kavē Līgumā noteikto termiņu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs iegādāties trūkstošo, nepiegādāto Preci no cita piegādātāja.  

5.6. Preces garantija un kvalitātes standarti tiek nodrošināti saskaņā ar 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 __.__.2019. 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 un 

abu līgumslēdzēju Pušu savstarpējo saistību pilnīgu izpildi. 

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. 

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 nokavējums 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 Pārdevējs neveic Preces piegādi atbilstoši Līgumam – Piegādātājs atkārtoti 

pārdod/piegādā Līgumam neatbilstošu preci vai neievēro piegādes termiņus, tad Opera tiesīga 

vienpusēji lauzt Līgumu par to iepriekš paziņojot Pārdevējam desmit darba dienas iepriekš. Operai 

laužot vienpusēji līgumu šajā punktā minētajā gadījumā – Pārdevējs maksā Operai vienreizēju 

līgumsodu 1000 euro. Līgumsoda samaksa veicama divdesmit darba dienu laikā pēc paziņojuma 

par līguma laušanu saņemšanas. 

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

spēkā esamību. 

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

šādas saistību neizpildes vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā radušos zaudējumus. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. 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. 
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8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties un rakstiski. Šādi Līguma 

grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstveidā kā Līguma pielikumi, un pēc to abpusējas 

parakstīšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 

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.  

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 

 


