
Apstiprināts 
Iepirkuma komisijas sēdē 
2017.gada 28.septembrī 

ar protokolu Nr.1-LNO 2017/17 
_____________  

Guntars Krūmiņš 
 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 
 
 
1. Vispārīgā informācija par iepirkumu. 
1.1. CPV kods: 37300000-1. 
1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr: LNO 2017/17. 
1.3. Paredzamā cena: līdz EUR 35000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN, tai skaitā preces transportēšanas izmaksas līdz 

Pasūtītājam. 
1.4. Pasūtītājs – VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas nr.LV40103208907, adrese – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050, Latvija.  
1.5. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts dace.peltmane@opera.lv.  
1.6. Iepirkums ietver arfas piegād ar sekojošu tehnisko specifikāciju: 

 
Prasības 

 
Apraksts 

Modelis „LYON & HEALY”, STYLE 23 BRONZE vai analogs 
Skaits 1 
Dekas materiāls Pacific Ziemeļrietumu / Ziemeļrietumu Sitka egle 
Dekas izmērs vismaz 55cm 
Arfas izmēri Augstums: vismaz 188cm. Platums: vismaz 98cm 
Svars: 
Aprīkojums:   

Ne vairāk kā 38 kg  
2 riteņi vertikālai transportēšanai  

Diapazons: 47 stīgas; No 0. oktāvas G līdz 7. oktāvas C 

Garantija: 5 gadi, skaitot no arfas nodošanas dienas 
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Pasūtītājam 
 
1.7. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma mērķis ir iepirkuma līguma noslēgšana un 

augstas kvalitātes mūzikas instrumentu iegāde. 
1.8. Arfas piegādes laiks ne ilgāk kā - divi mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas brīža.  
1.9. Preces piegādes vieta: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050, Latvija. 
2. Prasības pretendentiem. 
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no gadījumiem, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā. 
3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 
Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
www.iub.gov.lv, līdz 2017.gada 9.oktobrim (pēdējā iesniegšanas dienā pretendents iesniedz piedāvājumu līdz plkst.11.00).  
4. Prasības – izstrādājot piedāvājumu. 
4.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
4.1.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1. Pretendentam ir iepriekšēja pieredze arfu piegādēs – vismaz 
trīs piegādes gadījumi. Pretendents iesniedz informāciju atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajam. 
4.1.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.  
4.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vai angļu valodā.  
5. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 
5.1. Komisija veic Pretendenta kvalifikācijas dokumentu pārbaudi un tehniskā/finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.  
5.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 
6. Piedāvājuma izvēle un iepirkuma līgums 
Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, 
Pasūtītājam vērtējot tikai cenu.  
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs       Guntars Krūmiņš 
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Pielikums Nr.1 

iepirkuma nolikumam "Arfas iegāde”  
 

identifikācijas Nr. 2017/17 
 

Pieteikums iepirkumam  
 “__________________________” 

 
Apliecinu, ka visas šajā piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
Apliecinu, ka attiecībā uz mani (pretendentu) nepastāv Publiskā iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi: 

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process; 
2) piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā - nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā pārsniegtu 150 euro.  

Pretendenta rekvizīti ir sekojoši: 
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  
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Pretendenta pieredze arfu piegādēs – vismaz trīs izpildītas piegādes: 
 
Arfas nosaukums, modelis Piegādes apjoms  Piegādes datums 

 
Klients/ tā 
kontaktinformācija 

1) 
 
 

   

2) 
 
 

   

3)  
 
 

   

 
 

______________________________ Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 
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Pielikums Nr.2 
iepirkuma nolikumam "Arfas iegāde”, 

  
identifikācijas Nr. 2017/17 

 
 

PRETENDENTA  
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 

Pasūtītāja 
prasības 

 

Pretendenta piedāvājuma 
apraksts, ņemot vērā Pasūtītāja katru norādīto prasību 

Modelis 
„LYON & HEALY”, STYLE 23 BRONZE vai analogs 

 

Skaits: viena arfa  
Dekas materiāls: Pacific Ziemeļrietumu / Ziemeļrietumu Sitka egle  
Dekas izmērs: vismaz 55cm  
Arfas izmēri: 
Augstums: vismaz 188cm. Platums: vismaz 98cm 

 

Svars: ne vairāk kā 38 kg  
Diapazons: 
47 stīgas; No 0. oktāvas G līdz 7. oktāvas C 

 

Aprīkojums:  2 riteņi vertikālai transportēšanai   
Preces garantijas laiks 5 gadi, skaitot no arfas nodošanas dienas 
Pasūtītājam. 
Preces nodošanas dokumentācija: Preču pavadzīme. 
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Arfas cena:  
_________________ euro bez PVN 

 
Preces transportēšanas izmaksas:  
__________________ euro bez PVN 

 
 
Summa kopā (cena par vienu arfu un transportēšanas izmaksas 
līdz Pasūtītājam):  
_____________ euro bez PVN * 

 
 
 
______________________________ Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 
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Pielikums Nr.3 
iepirkuma nolikumam "Arfas iegāde”,  

 
identifikācijas Nr. 2017/17 

 
LĪGUMS 

„Arfas iegāde” 
 
Rīgā,  
2017.gada __.oktobrī 
 
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 „Pasūtītājs”, no vienas puses, un ___________________________ (adrese:_____________________), tās pārstāvja 
___________ personā, turpmāk tekstā saukts „Pārdevējs”, no otras puses, Pasūtītājs un Pārdevējs kopā, katrs atsevišķi - turpmāk tekstā saukti par „Pusēm”, noslēdz šo līgumu, 
turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo: 
1. Līguma priekšmets. 

Pasūtītājs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā mūzikas instrumentu - arfu (turpmāk tekstā prece), ievērojot Pasūtītāja tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un 
Pārdevēja piedāvājumu iepirkumā. Līgums noslēgts iepirkuma „Arfas iegāde”, ID Nr. LNO 2017/17, rezultātā. 
2. Pārdevēja pienākumi un tiesības. 
2.1. Pārdevējs uzņemas atbildību par pārdotās preces kvalitāti.  
2.2. Preces garantijas laiks ne mazāk kā 5 (pieci) gadi, skaitot no preces piegādes dienas. Preces garantijas nodrošināšana nozīmē - Pārdevēja uzņemšanos par saviem 
līdzekļiem/izmantojot savus resursus, novērst preces bojājumu/defektu iespējami īsā laikā, atjaunojot preces funkciju un kvalitāti. Lai Pasūtītājs varētu izmantot preces garantiju 
Līgumā paredzētajā apjomā un kārtībā, Pasūtītāja pienākums ir lietot preci atbilstoši tās raksturam un funkcijai, kā arī turēt to saudzīgā veidā.  
2.3. Preces piegādes termiņš – ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. 
3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības. 
3.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt par preci saskaņā ar šī Līguma 4.punkta noteikumiem. 
3.2. Pasūtītājs nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – LNOB orķestra tehniskās daļas vadītāju Mareku Auziņu (tālr. +371 26399216, e-pasts: mareks.auzins@opera.lv), kurš ir 
pilnvarots Pasūtītāja vārdā risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus, kā arī tiesību aktu un Līguma neievērošanas gadījumā nepieņemt preci līdz trūkumu novēršanai.  
3.3. Precei jābūt jaunai (nelietotai) un atbilstošā iepakojumā, lai veiktu tās drošu transportēšanu līdz Pasūtītājam.  
4. Preces cena, norēķinu kārtība. 
4.1. Preces piegādes vieta: Rīgā, Aspazijas bulvāris 3, LV-1050, Latvija.   
4.2. Pasūtītājs maksā Pārdevējam cenu par preci kopā ________ EUR, neieskaitot PVN (turpmāk tekstā līguma summa). Līguma summa ietver preces transportēšanas/piegādes 
līdz Pasūtītājam izmaksas. Samaksa par preci tiek veikta pirms piegādes, desmit darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Pārdevēja. 

4.3. Pārdevējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par preci elektroniski uz Pasūtītāja adresi: rekini@opera.lv.  
4.4. Ievērojot preces cenu, Pasūtītājs samaksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
5. Līguma termiņš. 
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Līgums parakstīts un stājas spēkā 2017.gada __.__________. Līgums spēkā līdz pilnīgai Līgumā paredzēto saistību izpildei. 
6. Atbildība, strīdu izskatīšana. 
6.1. Ja kāda no Pusēm neizpilda daļēji vai pilnībā savas šajā Līgumā paredzētās saistības, tā atlīdzina otrai Pusei visus šādas saistību neizpildes vai nepienācīgas pildīšanas 
rezultātā radušos zaudējumus. 
6.2. 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. 
6.3. Par maksājuma termiņa neievērošanu, Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenti) apmērā no kavētās Līguma apmaksas summas par katru 
nokavēto dienu.  

6.4. Pasūtītājs konstatē preču piegādes termiņa kavējumu vai preces neatbilstību Līguma noteikumiem – divu darba dienu laikā nosūtot pretenziju Pārdevējam. Pretenzija ietver 
pretenzijas izskatīšanas un Līguma pārkāpuma novēršanas laiku – bez kavēšanās, bet ne ilgāk kā desmit darba dienas, skaitot no pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pārdevēja 
kontaktpersonas faksa numuru vai e-pasta adresi.  
6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par Līguma laušanu Pārdevējam 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš), ja Pārdevējs nenovērš pārkāpumu saskaņā ar 
Pasūtītāja pretenziju. Pārdevējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.  
6.6. Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu Pārdevējam, ja Pasūtītāja rīcība nav biju par iemeslu jeb Pasūtītājs nav vainojams Pārdevēja saistību neizpildē vai neizpildē pienācīgi.  
7. Citi noteikumi. 
7.1. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami, Pusēm iepriekš vienojoties. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstveidā kā Līguma pielikumi, un pēc 
to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
7.2. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā esamību. 
7.3. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
7.4. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai Pusei par savu bankas un reģistrācijas rekvizītu, un juridiskās vai biroja adrese maiņu. 
7.5. Līgums sagatavots latviešu valodā un angļu valodā uz 3 lapām, 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, kā arī glabājas pa 1 eksemplāram pie katras no Pusēm. 
 

 
Pušu rekvizīti un paraksti / 

 
Pasūtītājs: 
VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” 
Reģ. Nr.40103208907  
Aspazijas bulvāris 3, Riga, LV-1050  
Bankas kods, TRELLV22XXX 
Bankas konts: 
IBAN: LV19TREL9220500000000   
_________________________   
Zigmars Liepiņš,  valdes priekšsēdētājs 
 

 
 


