
 

 

Apstiprināts  
VSIA „Latvijas Nacionālā opera 

un balets” iepirkuma komisijas sēdē  
2016.gada 06.septembrī, ar 

 protokolu Nr. 1 - LNO 2016/165 
Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja Inese Eglīte 
 

_______________ 
 

Iepirkuma 
„Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšana  

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  
(identifikācijas Nr. LNO 2016/165) 

nolikums  
 
1. Pasūtītājs: 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”  
Adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija 
Reģ. Nr. 40103208907 
Mājas lapas adrese: www.opera.lv  
Kontaktpersona:  
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” 
Iepirkumu vadītāja Dace Peltmane 
Kontakttālrunis:  67073844 
E-pasts: info@opera.lv , dace.peltmane@opera.lv  
2. Iepirkuma priekšmets un metode:  
2.1. Iepirkuma priekšmets – pakalpojuma sniegšana/parāda atgūšana no parādnieka, kuram 
izveidojušās parādsaistības pret VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” saistībā ar VSIA 
“Latvijas Nacionālā opera un balets” sniegto pakalpojumu. Iepirkuma rezultātā tiek noslēgts 
pakalpojuma līgums ar uzvarētāju/pakalpojuma sniedzēju par parāda atgūšanu no juridiskas 
personas XXXXX Ltd (Grieķijā) (turpmāk tekstā parādnieks), kurai izveidojušās parādsaistības 
pret VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” saistībā ar VSIA “Latvijas Nacionālā opera un 
balets” sniegto pakalpojumu. Līgums paredz ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojuma 
sniegšanu. Līguma izpildes ietvaros – pakalpojuma sniedzējam būs tiesības pārstāvēt Pasūtītāju, 
vest pārrunas, Pasūtītāja vārdā sazināties ar Parādnieku un viņa pārstāvjiem, tajā skaitā, savas 
kompetences ietvaros sniegt Parādniekam rakstveida un mutvārdu informāciju saistībā ar parādu, 
veikt informācijas aprites procesus, Uzdevuma izpildei apstrādāt Parādnieka personas datus 
likumā noteiktajā kārtībā, pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju un dokumentus no 
trešās personas, veikt visas nepieciešamās darbības un kārtot visas formalitātes, brīdināt 
Parādnieku par parāda samaksas termiņa paredzamo iestāšanos un par samaksas termiņa 
nokavējumu, brīdināt un informēt Parādnieku par Parāda sekām, saņemt naudas summas no 
Parādnieka, no Parādnieka pārstāvjiem, no iestādēm, no bankām un no pasta, vienoties par 
Parāda atmaksas grafiku, Pasūtītāja vārdā parakstīties visur, kur tas ir nepieciešams, tai skaitā, lai 
apliecinātu dokumentu kopijas, norakstus, izrakstus. Pasūtītājs veiks norēķinus saskaņā ar 
Pakalpojuma sniedzēja elektroniski sagatavotu rēķinu. Rēķina summu nosaka, ņemot vērā 
pieteikumu/Finanšu piedāvājumu iepirkumā, un piemērojot tur noteiktajām maksām Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto PVN. Pasūtītāja pienākums būs apmaksāt Pakalpojuma 
sniedzēja rēķinus par izpildītajiem jeb veiktajiem administratīvajiem izdevumiem un % daļu no 
atgūtās parāda summas. Rēķina apmaksas termiņš ir 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 
rēķina izrakstīšanas dienas. Pakalpojuma sniedzējs visas saņemtās naudas summas no Parādnieka 
pakalpojuma jeb piedziņas ietvaros - pārskaitīs Pasūtītājam.  
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2.2. Iepirkuma metode: Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 
panta sešpadsmitās daļas 1. punktu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ceturtās 
un piektās daļas noteikumus. 
2.3. Pasūtītājs uzaicina izvēlēto/s pretendentu/s iesniegt savus piedāvājumus. Pasūtītājs nosūta 
iepirkuma dokumentāciju uz pretendenta/u norādītajiem e-pastiem vai iepazīstina tos ar 
iepirkuma dokumentiem klātienē. 
2.4. Iepirkuma priekšmets – juridisko pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 1. 
pielikumu (tehniskā specifikācija). 
3. Pasūtītāja plānotā (iespējamā) līgumcena par pakalpojuma izpildi kopā - ne vairāk kā 
11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN). 
4. CPV klasifikācijas kodi - 79000000-4, 79100000-5 (koda atšifrējums – Juridiskie 
pakalpojumi) un izpildes vieta LV006 (Rīgas teritorija). 
5. Pasūtītāja sniegtā informācija par parādu un parādnieku – nolikuma pielikums Nr.1.  
6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta: 
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām 
prasībām, jāiesniedz darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00, līdz 2016.gada 16.septembrim, 
plkst. 10.00, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, kab.213. Piedāvājumu pretendents var 
iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas 
atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz šajā punktā norādītajam laikam norādītajā vietā. 
7. Pretendentam jāiesniedz informācija (brīvā formā) par Pretendenta pieredzi parādu atgūšanas 
jomā ārvalstīs - iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā, norādot pakalpojuma saņēmēju, kontaktpersonu, 
kontakttālruni, pakalpojuma sniegšanas laika periodu, kā arī pakalpojuma īsu aprakstu un 
rezultātu. Pretendents iesniedz informāciju (brīvā formā) par iepirkuma priekšmeta izpildei 
piesaistāmiem apakšuzņēmējiem – norādot darba apjomu, kuru paredzēts nodot.  
8. Iesniedzamie dokumenti: 
Kvalifikācijas dokumenti. Aizpildīts un parakstīts pielikums Nr. 2. Piedāvātajā cenā 
pretendentam jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma nolikuma 1. pielikumā 
(tehniskā specifikācija) noteiktā pakalpojuma veikšanai. 
9. Piedāvājumu izvēles kritērijs  
Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura finanšu piedāvājums būs ar zemāko cenu 
iepirkumā.  
10. Līguma slēgšana 
Pasūtītājs ir izraudzīto pretendentu slēgs līgumu par Iepirkuma nolikuma 1. pielikumā (tehniskā 
specifikācija) noteiktā pakalpojuma izpildi. Samaksa tiks veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem. 
    
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 

 
 

____________________ 
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1. pielikums 
„Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšana  

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  
(identifikācijas Nr. LNO 2016/165) 

nolikumam 
 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
1. Iepirkuma priekšmets: 
Parāda atgūšanas pakalpojums ietver ārpustiesas darbību kopumu, ko parāda atgūšanas 
pakalpojuma sniedzējs izmanto, aicinot parādnieku labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma 
saistības.  Pakalpojuma sniegšanas ietvaros sasniedzamais rezultāts – parāda atgūšana iespējami 
īsākā laikā.  
2. Informācija par parādnieku:  
Juridiska persona XXXXX Ltd (Grieķijā). Cita informācija par parādnieku tiek uzrādīta, 
ievērojot normatīvos tiesību aktus un pasūtītāja rīcībā esošās ziņas. Par papildus informācijas 
uzrādīšanu, pretendents sazinās ar pasūtītāja kontaktpersonu. 
3. Parāda pamatojums un apmērs: 
Parāds izveidojies – parādniekam neizpildot maksājuma saistības, pamatojoties uz 12.12.2013. 
Mākslinieciskās sadarbības līgumu (LNO sniegtās viesizrādes Atēnās, Grieķijā). Neapmaksātā 
parāda summa 78465,56 EUR. Līgumā noteikts: maksājums tiek veikts 3 daļās, ar šādiem 
apmaksas termiņiem: 

- EUR 25500,00 līdz 25.12.2013.; 
- EUR 26000,00 līdz 30.12.2013.; 
- EUR 26965,56 līdz 04.01.2014. 

4. Informācijas saraksts, ar kādu pretendents var iepazīties – sazinoties ar pasūtītāja 
kontaktpersonu: 
- 12.12.2013. Mākslinieciskās sadarbības līgums Nr.XXXXX starp XXXXX (Grieķija) un 

VSIA “Latvijas Nacionālā opera” (kopija); 
- XXXX Ltd (Grieķija) Garantijas vēstule par rēķinu apmaksu (kopija); 
- Latvijas vēstnieka Grieķijā vēstule (kopija) 
 
5. Līguma izpildes termiņš: 2 (divu) gadu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas brīža. 
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2. pielikums 

„Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšana  
VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

(identifikācijas Nr. LNO 2016/165) 
nolikumam 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI UN  
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumā  
 

__________________________________ 
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piedāvājam veikt iepirkuma „Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšana VSIA “Latvijas 
Nacionālā opera un balets”” vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/165, 
tehniskajā specifikācijā noteikto par šādu piedāvāto līgumcenu: 
 

 

Pakalpojuma sniedzēja piedāvātās 
aktivitātes iepirkuma priekšmeta izpildē 
(veicamie darbi – īss apraksts, to izpildes 
posmi, tajā skaitā darbu izpildes termiņi)  

Administratīvās 
izmaksas 

jeb ar lietas apstrādi un 
pakalpojuma izpildi 

saistītās izmaksas EUR 
(bez PVN), neietverot cenu 

jeb % daļu no atgūtās 
parāda summas  

Cena, kas 
izteikta %  
(procenti)  
no atgūtās 

parāda 
summas EUR 

(bez PVN) 

1. 
 
 
 

  

2. 
 
 
 

  _________ % 

3. 
 
 
 

  

4.    
 

Kopējā pakalpojuma cena EUR (bez PVN), ja pretendents atgūst parāda 
summu pilnā apmērā (administratīvās izmaksas + procenti no atgūtās parāda 

summas) 

 
___________% 
Šī ir cena, kas 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   
Juridiskā adrese  
Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  
Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts  

Bankas nosaukums, 
filiāle  

Bankas kods  

Norēķinu konts  
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tiks vērtēta 
iepirkuma 

komisijas sēdē 
saskaņā ar 

piedāvājuma 
izvēles kritēriju 
– zemākā cena 

 
PVN 21%  

 
Amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 
Paraksts: 
Datums, vieta 

 


