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APSTIPRINĀTS 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”  

iepirkuma komisijas 05.04.2017. sēdē 
protokols Nr.1- LNO 2017/9 

 
 

 
IEPIRKUMA  

„Digitālā druka scenogrāfijai”  
 

NOLIKUMS 
 
1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs.   
LNO 2017/9 

• Iepirkuma nomenklatūras (CPV) numurs ir 79800000-2 
• Iepirkuma NUTS kods ir LV006. 

 
1.2. Pasūtītājs  
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), Aspazijas bulvāris 3, 
Rīga, LV-1050, Latvija, reģistrācijas nr. LV 40103208907 
 
1.3. Iepirkuma metode, priekšmets un paredzamā cena. 
 
1.3.1. Iepirkuma dokumentācija ir izstrādāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu. 
  
1.3.2. Iepirkuma priekšmets ir digitālā druka saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 
pielikums Nr.2). Iepirkums veicams operas jauniestudējumam „Tanheizers”/ scenogrāfijas 
vajadzībām. 
1.3.3. Iepirkums nav sadalīts daļās.  
1.3.4. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.  
1.3.5. Paredzamā cena iepirkumā līdz 10000,- euro bez PVN. 

1.4. Darba piegādes vieta. 

Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Latvija. 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 19.aprīlim, plkst.10:00, 
Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 105.kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumi, kas 
iesniegti pēc minētā termiņa, neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ to iesniedzējam.  
Jautājumi par iepirkuma nolikumu vai Pasūtītāja prasībām – tiek nosūtīti uz sekojošu e-pasta 
adresi:  

Kontaktpersona(-s) Dace Peltmane 
Tālruņa Nr. +371 67073844 
E-pasts dace.peltmane@opera.lv  
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1.5.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek pa pastu un elektroniski. Visa 
aktuālā informācija par Iepirkumu, t.sk. dokumentāciju, ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē 
www.opera.lv.  
1.5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez atrunātiem un 
neatrunātiem svītrojumiem un labojumiem. Dokuments cauršūts. 
1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

1.5.5. Pretendents iesniedz paraksta tiesīgas personas parakstītu piedāvājumu. 
1.5.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.5.7. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.5.8. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu pasūtītājam. 

1.5.9. Gadījumi, kad pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkumā, noteikti Publisko iepirkumu 
likuma 9.panta astotajā daļā. Par pretendentu tiek pārbaudīta informācija saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteikto kārtību.  

2. Pretendentu iesniedzamie dokumenti. 
 

2.1.   Pretendentu atlases dokumenti: 
2.1.1.  Pieteikuma forma (Pielikums Nr.1), kurā norāda iepirkuma nosaukumu. 

2.1.2. Pretendentam jābūt tehniskām un profesionālām spējām iepirkuma priekšmeta izpildē. 
Pretendents iesniedz brīvā formā informāciju par tā izpildītiem būtiskākajiem digitālās drukas 
pakalpojumiem klientu labā (vismaz pieci drukas gadījumi), papildus iesniedzot dokumentu 
kopijas, kas pierāda minēto gadījumu izpildi (piemēram: darba pieņemšanas akts). 

2.1.3. Pretendents iesniedz trīs klientu atsauksmes par sniegtās digitālās drukas pakalpojuma 
kvalitāti.  

2.1.4. Tehnikas saraksts, kas ir pretendenta rīcībā (vai par to ir noslēgta vienošanās ar citu 
uzņēmumu par tehnikas nodošanu līguma izpildei) un, kas tiks izmantota iepirkuma priekšmeta 
izpildei – saskaņā ar tehnisko specifikāciju.  
2.1.5. Darbinieku/speciālistu saraksts, kas ietver informāciju par speciālistiem, kas tiks piesaistīti 
darba izpildei - vārds, uzvārds, amats, kvalifikācija un iepriekšēja pieredze digitālās drukas darbu 
veikšanā.  

2.2. Tehniskais piedāvājums – iesniedz atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formai (nolikuma 
pielikums Nr.3.).  

2.3. Pretendents iesniedz vērtēšanai trīs 1m*1m paraugus, kurus komisija un tās pieaicināti 
eksperti izvērtēs pēc šādiem kritērijiem:  

1. Krāsas noturība pret mehānisko berzi un tehniskiem bojājumiem. 
2. Vienmērīgu krāsu spilgtumu/ sulīgumu visā drukas platumā. 
3. Auduma elastības. 
4. Iespējām šo audumu līmēt dekorāciju darbnīcas ierastajā tehnikā. 
5. Krāsas atbilstību iesniegtajiem drukas failiem 

 
Paraugiem jābūt iesniegtiem saskaņā ar Pasūtītāja drukas failiem, ievērojot scenogrāfa ideju. 
Drukas failus izsniedz Pasūtītāja kontaktpersona – scenogrāfa asistente Anna Cīrule, tel.: +371 
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20385119, anna.cirule@opera.lv ). Pretendents pieprasa drukas failus, rakstot pieprasījumu uz 
minēto e-pastu.  
 
2.3.  Finanšu piedāvājums: 

2.3.1.  Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kuru jāsagatavo atbilstoši dokumentācijas 
pievienotajai formai (Pielikums Nr.4.).  

2.3.2.  Finanšu piedāvājumā norādāmajā kopējā cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar 
iepirkuma priekšmeta izpildi.  

2.3.3.  Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR), bez PVN. 

4. Piedāvājuma vērtēšana 

4.1. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām - iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos 
piedāvājumus un izvēlas vienu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši tehniskajā 
specifikācijā minētajām prasībām un kritērijiem. 
 
4.2. Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc sekojošiem vērtēšanas kritērijiem: 

Vērtēšanas kritēriji Kritēriju 
īpatsvars % 

K1 Piedāvājuma kopējā summa bez PVN  60 

K2 Pakalpojuma kvalitāte (komisijas vizuāls vērtējums pēc 
iesniegtajiem materiāliem) 

40 

KOPĀ 100 
4.3. Kritērijā „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, 

bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko: 

K1 = c
pc

zc N
C
C

× , kur 

Czc – viszemākā piedāvātā cena, 
Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena, 
Nc – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība. 

4.4. Kritērijā „Pakalpojuma kvalitāte” katrs komisijas loceklis, katram piedāvājumam piešķirs 
punktus no 1-40 vērtējot iesniegtos materiālus vizuāli pēc kvalitātes. 

K2 = komisijas locekļu kopējais piešķirto punktu skaits / komisijas locekļu skaitu.  

5. Informācija par iepirkuma līgumu un tā noslēgšanu 
 
5.1. Līgums noslēdzams ar pretendentu, kura kvalifikācija, tehniskais piedāvājums atbilst 
iepirkuma nolikumam un, kurš vērtēšanas beigu posmā ieguvis lielāko punktu skaitu.  
5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
5.3. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem 
triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  
5.4. Pasūtītājs samaksā cenu par drukas darbu 5 darba dienu laikā, skaitot no drukas darba 
pieņemšanas dienas. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt darbu, ja tas izpildīts labā kvalitātē un 
savlaicīgi.  
5.5. Par maksājuma termiņa neievērošanu (kavējumu), Opera maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% 
(nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētās apmaksas summas par katru nokavēto dienu. 
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Līgumsoda samaksa neatbrīvo Operu no pienākuma norēķināties par Izpildītāja izpildīto darbu, kā 
arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.  
5.6. Opera vienas darba dienas laikā nosūta pretenziju Izpildītājam, ja tā konstatē darba piegādes 
termiņa kavējumu vai darba neatbilstību Līguma noteikumiem. Pretenzija ietver pretenzijas 
izskatīšanas un Līguma pārkāpuma novēršanas laiku – bez kavēšanās, bet ne ilgāk kā divas darba 
dienas, skaitot no pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Izpildītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. 
Opera ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par Līguma laušanu Izpildītājam 10 kalendārās 
dienas iepriekš), ja Izpildītājs nav ievērojis iepriekš minēto pārkāpuma novēršanas termiņu. Ja 
Opera lauž vienpusēji līgumu, tad Izpildītājs maksā Operai vienreizēju līgumsodu 10% (desmit 
procentus) no Līgumcenas, kā arī atlīdzina Operai nodarītos, ar pārkāpumu saistītos zaudējumus.  
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IEPIRKUMA 
„Digitālā druka scenogrāfijai”  

Pielikums Nr.1 
Identifikācijas Nr. LNO 2017/9 

(Aizpilda pretendents) 
 

Pieteikums dalībai iepirkumā 
 

Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 
Iepirkuma nosaukums:____________________________________________,  identifikācijas 
Nr.____________________. 
Kam: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”. 
 
Godātā komisija, 
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem, piedāvājam veikt digitālo druku atbilstoši 
iepirkuma nolikuma prasībām. 
 
Informācija par Pretendentu iepirkumā: 

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 

(Vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts) 
 

9.  Persona, kurai parakstīs 
iepirkuma līgumu 
 (Vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts) 

 

10.  Faksa Nr.  
11.  Mobilā tālruņa Nr.  
12.  E-pasta adrese  

 
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts:        
Vārds, uzvārds:       
Amats:        
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IEPIRKUMA 
„Digitālā druka scenogrāfijai”  

Pielikums Nr.2 
Identifikācijas Nr. LNO 2017/9 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
 

Nosaukums Specifikācija 
 

Materiāls  
(nodrošina Pretendents) 

Banera tekstils : 
-auduma blīvums - no 225g/m2 
-auduma krāsa - balta 
-auduma platums - no 3m 
-ugunsizturības klase - EN 13501-1 
B-s1, d0, B1 

 
Drukas veids 

3m plata sublimācijas druka (bez vīļu 
vietām) 
pēc iestudējuma scenogrāfa K. Viskari 
sagatavotajiem drukas failiem, precīzi 
atainojot iecerēto attēlu un toni, iepriekš 
saskaņojot drukas paraugus uz konkrētā 
auduma 

 
Drukas izmēri 

Kopā: 724 m2, tai skaitā: 
 
Iekaru rožlapas 280 m2, 
Lielā puķe 200 m2, 
Lielās puķes ārpuse 65 m2, 
Lielie tilti 48 m2, 
Mazie tilti 56 m2. 

Darba izpildes termiņš Piecas darba dienas, skaitot no līguma 
noslēgšanas dienas un drukas failu 
saņemšanas no Pasūtītāja. 
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IEPIRKUMA 
„Digitālā druka scenogrāfijai”  

Pielikums Nr.3 
Identifikācijas Nr. LNO 2017/9 

 
 (Aizpilda pretendents) 

Tehniskā piedāvājuma atbilstības forma 
 
 

Nosaukums Pasūtītāja specifikācija 
Pretendenta piedāvājums, 

ievērojot tehnisko 
specifikāciju 

 
Materiāls  

(nodrošina 
Pretendents) 

Banera tekstils : 
-auduma blīvums - no 225g/m2 
-auduma krāsa - balta 
-auduma platums - no 3m 
-ugunsizturības klase - EN 
13501-1 
B-s1, d0, B1 

 

 
Drukas 
veids 

3m plata sublimācijas druka 
(bez vīļu vietām) 
pēc iestudējuma scenogrāfa K. 
Viskari sagatavotajiem drukas 
failiem, precīzi atainojot 
iecerēto attēlu un toni, iepriekš 
saskaņojot drukas paraugus uz 
konkrētā auduma 

 

 
Drukas 
izmēri Kopā: 724 m2, tai skaitā: 

 
Iekaru rožlapas 280 m2, 
Lielā puķe 200 m2, 
Lielās puķes ārpuse 65 m2, 
Lielie tilti 48 m2, 
Mazie tilti 56 m2. 
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1) Pretendenta piedāvātais iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš ___________________. 
2) Preču piegāde līdz Pasūtītājam _____________ (jā/nē). 
3) Paredzamie līgumi ar apakšuzņēmēju (Aizpilda, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt 

apakšuzņēmējus), tai skaitā norāda informāciju par personu, uz kuras iespējām pretendents 
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām 
prasībām: 

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. 

Pretendenta paraksts:        
Vārds, uzvārds:       
Amats:        
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IEPIRKUMA 
„Digitālā druka scenogrāfijai”  

Pielikums Nr.4 
Identifikācijas Nr. LNO 2017/9 

 
 

Finanšu piedāvājuma forma 
iepirkumā _____________________________________ 

Finanšu piedāvājumā cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi 
saistītās izmaksas, izņemot piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam: 
 

Cena par darbu izpildi pilnā apjomā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, 
scenogrāfa drukas failiem:  
 
____________ euro bez PVN  
 
 
 
____________euro ar PVN 
 
 
 
 
 
 
 
Pretendenta paraksts___________________ 
 
Vārds, uzvārds______________________________ 
 
Amats_____________________________________  


