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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 8.² pantā noteikto un iepirkuma „LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un 
uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"” 
(turpmāk tekstā - Iepirkums) nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) prasībām. 
Piedāvājumā jāietver - preces piegāde līdz Pasūtītājam, proti – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā. 

1.2. Iepirkuma paredzamā cena līdz EUR 24000,00 (divdesmit četri tūkstoši euro un 00 euro 
centi) (bez PVN).  

1.3. Iepirkums nav sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets ietver LED gaismas objektu iegādi, 
tajā skaitā izgatavošana un uzstādīšana - saskaņā ar scenogrāfijas prasībām un tehnisko 
specifikāciju – nolikuma pielikums Nr.2. 

1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/217. CPV kodi: 31000000-6. 
1.5. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, internetā 

un Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv. 
1.6. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-

pasts dace.peltmane@opera.lv. 
1.7. Iepirkuma rezultātā noslēdzams iepirkuma līgums ar uzvarētāju – bez kavēšanās. Iepirkuma 

līguma izpildes termiņi: preces piegāde pilnā apjomā un preces uzstādīšana (montāža) līdz 
2016.gada 28.novembrim. 

2. Iepirkuma līguma būtiskie noteikumi. 
2.1. LED gaismas objektu iegādi, tajā skaitā izgatavošana un uzstādīšana - saskaņā ar 

scenogrāfijas prasībām un tehnisko specifikāciju. Pasūtītājs plāno samaksāt avansu par preci 
– kopā ne vairāk kā 30% no līguma kopējās summas. Atlikusī cenas daļa jeb samaksa pilnā 
apmērā veicama 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas Operā, kas 
pieņemta pusēm parakstot preces/darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.  

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 8.2 panta piektā daļa). 
 
4. Piedāvājumu iesniegšana 
4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu 
ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2016.gada 
11.novembrim (pēdējā iesniegšanas dienā pretendents iesniedz piedāvājumu pasūtītājam līdz 
plkst.10.00).  
4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 
105.kabinetā, vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma 
izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, ne vēlāk, kā 
līdz Nolikumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. 
4.3. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto 
piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Iepirkuma komisijai (turpmāk - Komisija). 
4.4. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma 
spēkā esamību uz noteiktu papildu laiku. Pasūtītāja pieprasījums un pretendenta atbilde ir 
nosūtāma rakstveidā pa pastu vai pa faksu. 
 
5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 
5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
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5.1.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam 
pievienotajai formai (pielikums Nr.1), kā arī no pilnvaras vai tās kopijas, ja pieteikumu 
paraksta Pretendenta pilnvarotā persona; 
5.1.2. dokumentiem Pretendentu atlasei: 
5.1.2.1. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes 
ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir juridiska persona vai 
individuālais komersants); 
5.1.2.2. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta 
izpildē. Pretendents to apliecina, sniedzot pasūtītājam atbilstošu informāciju par būtiskajām 
veiktajām piegādēm (iepirkuma priekšmeta jomā) ne vairāk kā - trīs iepriekšējos gados 
(saraksts ietver preci un darbu raksturojumu, summas, izpildes termiņus un saņēmējus.). 
Informācija sniedzama vismaz par trīs piegādes gadījumiem, tajā skaitā jābūt veiktiem preces 
izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem saskaņā ar scenogrāfijas prasībām – teātra vai 
tamlīdzīgas iestādes vajadzībām. Minēto pretendents apliecina iesniedzot vismaz 3 (trīs) 
pircēja (klienta) atsauksmes, par minēto gadījumu izpildi – pierādījumus (piemēram: aktu 
kopijas). Par Pircējiem informācija sniedzama tādā apmērā, lai vajadzības gadījumā - 
pasūtītājs varētu pārbaudīt pretendenta sniegtās informācijas patiesumu šī iepirkuma ietvaros.  
5.1.3. Tehniskā piedāvājuma (brīvā formā), kas satur – preces nosaukums un preces 
tehniskais raksturojums (informācija/mājas lapas adrese, kurā Pasūtītājs var apskatīt preces 
ražotāja vai tā pārstāvja sniegto tehnisko informāciju par preci). Pretendenta tehniskajam 
piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām tehniskajā specifikācijā (pielikums 
Nr.2). Pretendents var iesniegt Pasūtītājam informāciju (dokumentu kopijas un preces 
apraksti) par piedāvātās preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem 
kvalitātes kritērijiem. Jānodrošina preču montāžas un pieslēgšanas instrukcija latviešu valodā. 
5.1.4. Apliecinājums par pretendenta piedāvāto preces pilnā apjomā piegādes termiņu, 
preces uzstādīšanas termiņu, ievērojot iepirkuma nolikumā noteikto.  
5.1.5. Apliecinājums par preces/darba kvalitātes garantijām. 
5.1.6. 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 

5.1.7. Apliecinājums par preces uzstādīšanu atbilstoši scenogrāfijas prasībām un 
tehniskajai specifikācijai. Pretendents var saņemt informāciju par scenogrāfijas prasībām 
(kas nav publicējama informācija) no Pasūtītāja kontaktpersonas – Guntars Krūmiņš (LNOB 
Tehniskais direktors) - tālr. (+371)67073855, Mob. (+371)25609393, 
guntars.krumins@opera.lv.  
5.1.8. Finanšu piedāvājuma, kas ietver cenu par preci (bez PVN) un uzstādīšanas darbiem. 
Finanšu piedāvājumu paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu. Finanšu 
piedāvājums tiek iesniegts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3. 
5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „LED gaismas 
objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām 
jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"”, identifikācijas Nr. LNO 2016/217. Uz aploksnes 
jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – 
„Aploksni neatvērt līdz 2016. gada 11.novembrim, pulksten 10:00”. 
5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
5.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un 
dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām; 
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5.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
5.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā; 
5.7. 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 
7.1.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus 

un izvēlas piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.  
7.2.Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija izvēlas 

piedāvājumu, kurā piedāvāta zemākā cena. 
7.3.Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai 

iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, Komisija informē visus 
Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

7.4.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  
7.5.Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma 

prasībām. 
7.6.Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisijai ir 

tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, kas atbilst visām 
Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

 
Pielikumā: 
Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā (forma) uz 1 lapas. 
Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija uz 3 lapām. 
Pielikums Nr.3 – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma uz 2 lapām. 
Pielikums Nr.4 – Līguma projekts. 
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Pielikums Nr.1 

nolikumam „LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar 
scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"”, 

identifikācijas Nr. 2016/217 
 

Pieteikums dalībai  
iepirkumā „LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar 
scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"”, ar identifikācijas 

nr.2016/217 
 
Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:  

 
___________________________________     (pretendenta nosaukums): 

 
1. piekrīt iepirkuma Nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu 

prasību izpildi;  
2. iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 
3. piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. 

 
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  

 

 
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 
Datums: _______________ 
 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2 
nolikumam „LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar 

scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"”, 
identifikācijas Nr. 2016/217 

 
 

Iepirkuma priekšmeta  
tehniskā specifikācija un iepirkuma apjoms 

Dekorācijā integrējami LED elementi P.Čaikovska operas “Jevgeņijs Oņegins” 
jauniestudējuma vajadzībām: 

1. Nepieciešamie LED elementi: 

1.1. Grīdas paneļi - alumīnija kompozītpanelis, balts, izmērs 450x1000mm (+/- 50mm - 
izmēru precizēt izgatavošanas laikā), uz kura stiprinātas RGB 14,4W/m, 12V LED 
lentas paralēli garākajai malai, ar attālumu no malām 50 mm, attālums starp lentām 
simetrisks, maksimums 100 mm. Jānodrošina LED lentu aizsardzība, ievietojot tās 
aizsargprofilos vai pārsedzot ar caurspīdīgu materiālu, lai nodrošinātu nejaušu fizisku 
sabojāšanu. Vienā dekorācijas elementā nepieciešami 10 paneļi. 

1.2. Griestu paneļi - alumīnija kompozītpanelis, balts, izmērs aptuveni 570x1000mm (+/- 
50mm - izmēru precizēt izgatavošanas laikā), tajā iestrādāti iegremdējamie LED 
profili ar 10 grādu savācējlēcu un RGB 14,4W, 12V LED lenta. Profili novietoti 
paralēli garākajai malai, ar attālumu no malām 50 mm, attālums starp profiliem 
simetrisks, maksimums 100 mm. Vienā dekorācijas elementā nepieciešami 7 paneļi. 

1.3. LED paneļiem jānodrošina ātri savienojami konektori. Katra dekorācijas elementa 
grīdas un griestu paneļi jāpievieno Latvijas Nacionālās operas (LNO) esošajam 
dimmerim, grīdas un griestu paneļu katra LED krāsa kontrolējas atsevišķi, kopā 6 
kanāli. LNO esošo dimmeru savienojums - Amphenol C146 16 pin. Kontaktu 
izvietojumu precizēt izgatavošanas procesā. 

1.4. Katram dekorācijas elementam jānodrošina barošana - akumulators, kas nodrošina 
LED darbību pilnā jaudā vismaz 2 h. LNO esošo dimmeru barošanas savienojums - 
Anderson Powerpole PP75. Akumulatora izmērus precizēt. 
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Papildinformācija: Dekorācijas elements - mobila platforma (kuras griestos un grīdā 
jāiestrādā LED paneļi). Kopējais dekorāciju elementu skaits - 4 gab. Dekorāciju elementus 
izgatavo LNOB. 

2. Nepieciešamie LED elementi: 
2.1. Balts alumīnija kompozītpanelis 600x800mm (+/- 50mm - izmēru precizēt 

izgatavošanas laikā), kurā iestrādāti iegremdējamie LED profili ar 10 grādu 
savācējlēcu un RGB 14,4W/m, 12V LED lenta. Profili novietoti paralēli garākajai 
malai, ar attālumu no malām 50 mm, attālums starp profiliem simetrisks, maksimums 
100 mm. Vienā dekorācijas elementā nepieciešami 10 paneļi. 

2.2. LED paneļiem jānodrošina ātri savienojami konektori. Paneļi jāpievieno LNO 
esošajam dimmerim, divās grupās pa 5 paneļiem, katra LED krāsa kontrolējas 
atsevišķi, kopā 6 kanāli. LNO esošo dimmeru savienojums - Amphenol C146 16 pin. 
Kontaktu izvietojumu precizēt izgatavošanas procesā. 

2.3. Katram dekorācijas elementam jānodrošina barošana - attiecīgas jaudas barošanas 
avots. Barošanas avots nepieciešams bez piespiedu ventilācijas, vai ar maksimāli klusu 
ventilatoru (max 45dB).  LNO esošo dimmeru barošanas savienojums - Anderson 
Powerpole PP75. 

Papildinformācija: Dekorācijas elements - iemontējami LED paneļu bloki. Kopējais 
dekorāciju elementu skaits - 4 gab. Dekorāciju elementus nodrošina Izpildītājs. 

3. Nepieciešamie LED elementi: 
3.1. Balts alumīnija kompozītpanelis 520x600 mm (+/- 50mm - izmēru precizēt 

izgatavošanas laikā), uz kura stiprinātas baltas 6000K, 14,4W/m 12V LED lentas 
paralēli garākajai malai, ar attālumu no malām 50 mm, attālums starp lentām 
simetrisks, maksimums 100 mm. Jānodrošina LED lentu aizsardzība, ievietojot tās 
aizsargprofilos vai pārsedzot ar caurspīdīgu materiālu, lai nodrošinātu nejaušu fizisku 
sabojāšanu. Vienā dekorācijas elementā nepieciešami 18 paneļi. 

3.2. LED paneļiem jānodrošina ātri savienojami konektori. Paneļi jāpievieno LNO 
esošajam dimmerim, 6 grupās pa 3 paneļiem, kopā 6 kanāli. LNO esošo dimmeru 
savienojums - Amphenol C146 16 pin. Kontaktu izvietojumu precizēt izgatavošanas 
procesā. 

3.3. Katram dekorācijas elementam jānodrošina barošana - attiecīgas jaudas barošanas 
avots. Barošanas avots nepieciešams bez piespiedu ventilācijas, vai ar maksimāli klusu 
ventilatoru (max 45dB).  LNO esošo dimmeru barošanas savienojums - Anderson 
Powerpole PP75.  

Papildinformācija: Dekorācijas elements - podests (ar izgaismotu grīdu). Kopējais 
dekorāciju elementu skaits - 4 gab. Dekorāciju elementus izgatavo LNOB. 

4. LED gaismas elementi, kas ievietojami dekorācijas griestu konstrukcijā. 
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4.1. Alumīnija LED profili ar RGB 14,4W/m, 12V LED lentu,  kopā 50 m, viena elementa 
max garums 2m, izmēri precizējami izgatavošanas laikā.  

4.2. Elementiem jānodrošina ātri savienojami konektori. Elementi jāpievieno LNO 
esošajam dimmerim, 2 grupās, katra LED krāsa atsevišķi, kopā 6 kanāli. LNO esošo 
dimmeru savienojums - Amphenol C146 16 pin. Kontaktu izvietojumu precizēt 
izgatavošanas procesā. 

4.3. Jānodrošina barošana - attiecīgas jaudas barošanas avots. Barošanas avots 
nepieciešams bez piespiedu ventilācijas, vai ar maksimāli klusu ventilatoru (max 
45dB).  LNO esošo dimmeru barošanas savienojums - Anderson Powerpole PP75.    
 

5. Piegāde un uzstādīšana. 

Visi attiecīgie LED elementi jāpiegādā Latvijas Nacionālajā operā, Aspazijas bulvārī 3, 
Rīgā, ne vēlāk kā 2016.gada 28.novembrī. Sadarbībā ar Pasūtītāja (VSIA “Latvijas 
Nacionālā opera un balets”) Apgaismošanas daļas personālu, piegādātie LED elementi 
jāuzstāda un/vai jāintegrē scenogrāfijā tiem paredzētajās vietās.  
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Pielikums Nr.3 
nolikumam „LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar 

scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"”, 
identifikācijas Nr. 2016/217 

 
 
 

(aizpilda pretendents) 
 

Tehniskais un finanšu piedāvājums  
„LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas 

prasībām jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"”  
 

Pretendents norāda cenu un veic cenas aprēķinu, ņemot vērā pasūtītāja tehnisko specifikāciju 
– Nolikuma pielikums Nr.2 - par katru pozīciju: 
 

 
I II III 

Preces nosaukums, tās tehniskais 
raksturojums, daudzums kopā  

Cena EUR bez PVN par vienu 
gabalu, ņemot vērā pasūtītāja 

tehniskajā specifikācijā 
noteikto 

Cena EUR bez PVN par 
tehniskajā specifikācijā 

norādīto apjomu  

 
1) 
 
 
 
 
 
 

  

 
2) 
 
 
 
 
 

  

 
3) 
 
 
 
 

  

 
4) 
 
 
 
 
 

  

 
5) Preču piegāde līdz Pasūtītājam, Aspazijas 
bulvāris 3, Rīgā. 
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CENA KOPĀ : 

(cena par preci, kura iegūta 
saskaitot kopā tabulas III 
kolonnā noteiktās cenas) 

 
______________ EUR bez 

PVN 

 
Piegādāto preču uzstādīšanas darbi 
(montāža) – darbu apjomā, kas noteikts 
Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā: 
 
 

 Kopējā cena EUR bez PVN 
par preču uzstādīšanu 
(montāža) saskaņā ar 

scenogrāfijas prasībām un 
tehnisko specifikāciju  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

_________ EUR bez PVN 
 

 
Vērtējamā summa:  

(cena, kura iegūta saskaitot 
kopējo cenu par preci un 

kopējo cenu par darbiem), 
kas tiks vērtēta iepirkuma 

komisijas sēdē - saskaņā ar 
piedāvājuma izvēles 

kritēriju – viszemākā cena* 
 

 
 
 
____________ EUR bez PVN 

 
 

 
*Finanšu piedāvājums ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, tajā skaitā piegādes 
izmaksas līdz Pasūtītājam. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  11   
 

 
Pielikums Nr.4 

nolikumam „LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar 
scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"”, 

identifikācijas Nr. 2016/217 
 

LĪGUMS  
(Projekts)  

	
 
 
Rīgā,      2016.gada __.________ 
 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas 
bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, kas rīkojas uz 
statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta „Opera”, no vienas puses, un 
_________________, Reģ.Nr.______________, adrese:________________, tās 
________________________personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts 
„Pārdevējs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par 
„Pusēm”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets. 
1.1. Pamatojoties uz iepirkuma „________________________”, ID Nr. LNO 2016/217, 

rezultātiem, saskaņā ar Operas prasībām/tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) (kurā 
norādīti preces tehniskie parametri) un Pārdevēja iesniegto tehnisko un finanšu 
piedāvājumu piedāvājumu (Pielikums Nr.2) (kurā tajā skaitā norādīti preces uzstādīšanas 
darbu apjoms un cena), Opera pērk, bet Pārdevējs pārdod Operai LED gaismas objektus 
(kas ietver šo objektu piegādi, izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar scenogrāfijas 
prasībām), turpmāk tekstā „Prece”.  

1.2. Preces un uzstādīšanas darbu nodošana tiek fiksēta ar preču/darbu pieņemšanas – 
nodošanas aktu.  

1.3. Līguma izpildes termiņi: preces piegāde pilnā apjomā un preces uzstādīšana (montāža) 
veicama ne vēlā kā līdz 2016.gada 28.novembrim. Preces piegādes vieta - Aspazijas 
bulvāris 3, Rīgā, Latvija. 

2. Pārdevēja pienākumi un tiesības. 
2.1. Pārdevējs garantē Preces un tās uzstādīšanas atbilstību Operas izstrādātajai tehniskajai 

specifikācijai un augstā kvalitātē. 
2.2. 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. 

2.3. Pārdevējs garantē šajā Līgumā noteiktās Preces savlaicīgu piegādi un uzstādīšanu.  
2.4. Par nekvalitatīvu Preci, Pārdevējs atbild saskaņā ar Līguma 5.punkta noteikumiem. 
2.5. Pārdevējam nav tiesības paaugstināt Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.3) noteiktās 

cenas. 
2.6. Preces garantijas laiks ______ kalendārie mēneši. Preces garantija nosacījumi saskaņā ar 

Pārdevēja iesniegto piedāvājumu/apliecinājums – Līguma pielikums Nr.4. 
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. 
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3.3. Opera nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – LNOB Apgaismošanas daļas vadītājs Ainārs 
Kabucis (tālr. 67073728, ainars.kabucis@opera.lv), kurš ir pilnvarots Operas vārdā 
risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus, kā arī tiesību aktu un Līguma 
neievērošanas gadījumā nepieņemt Preci līdz trūkumu novēršanai. Gadījumā, ja Opera 
maina atbildīgo darbinieku, Operai par to jāpaziņo Pārdevējam rakstiski vismaz 3 (trīs) 
darba dienas iepriekš. 

4. Līguma summa, norēķinu kārtība. 
4.1. Preces cena tiek noteikta atbilstoši Pārdevēja Finanšu piedāvājumam (skat. Līguma 

Pielikumu Nr.3). Preces un tās uzstādīšanas darbu cena kopā EUR ____________ 
(__________________ un ____ centi) un pluss pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk 
tekstā līgumcena). Pievienotās vērtības nodokļa apmērs noteikts, ņemot vērā preces un 
uzstādīšanas darbu cenu, rēķinā noteikto un saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem. 

4.2. Pārdevējam ir tiesības saņemt avansu par preci/darbiem –___________EUR 
(_____________ euro un ________ euro centi) – piecu darba dienu laikā pēc rēķina 
iesniegšanas Pasūtītājam. Atlikusī cenas daļa jeb samaksa pilnā apmērā par preci/darbiem 
maksājama 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas Operā, kas 
pieņemta pusēm parakstot preces/darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.  

4.3. Opera pārskaita Pārdevēja izsniegtajā rēķinā norādīto summu uz sekojošiem Pārdevēja 
bankas rekvizītiem:                               
Banka: _____________ 
IBAN:_________________ 

4.4. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā 
apmērā ir ieskaitīts Pārdevēja norēķinu kontā. 

 
5. Preču kvalitāte. 
5.1. Pretenzijas Pārdevējam attiecībā par Preces/darba kvalitāti Opera var izteikt 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un uzstādīšanas Operā. Gadījumā, 
ja Precei pastāv slēpti defekti – 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu 
konstatēšanas brīža. 

5.2. Puses vienojas, ka defektīvu Preču konstatēšanas gadījumā, Opera tiek nodrošināta bez 
kavēšanās ar kvalitatīvu preci – pusēm saskaņojot piegādes nosacījumus, kas saistīti 
piegādes laiku. Defektīva prece tiek atgriezta Pārdevējam – Pusēm parakstot Preces 
nodošanas aktu un tā pamatojumu. 

5.3. Pārdevējs piegādājot preci līdz Pasūtītājam, iesniedz tam preces montāžas un 
pieslēgšanas instrukciju latviešu valodā. 

6. Līguma termiņš. 
Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža__.__.2016. un ir spēkā līdz 
pušu saistību izpildei.  

7. Citi noteikumi. 
7.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 
7.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties LR 

Likumdošanas ietvaros. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami 
rakstveidā kā Līguma pielikumi, un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu 
šī Līguma sastāvdaļu. 

7.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma 
nosacījumu spēkā esamību. 

7.4. Par maksājuma termiņa neievērošanu, Opera maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% (nulle 
komats pieci procenti) apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu. Soda 
procentu samaksa neatbrīvo Operu no pienākuma norēķināties par Pārdevēja izpildīto 
Pasūtījumu, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu. 

7.5. Opera ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par Līguma laušanu Pārdevējam 10 
kalendārās dienas iepriekš), ja Pārdēvējs pieļāvis savu saistību neizpildi vai neizpildi pienācīgi 
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(piegāde un uzstādīšanas termiņa nokavējums vairāk kā trīs darba dienas un/vai tehniskās 
specifikācijas neievērošana).  Šajā gadījumā – par vienpusēju līguma laušanu - Pārdevējs maksā 
Operai vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentus) no Līguma 4.1. punktā noteiktās 
kopsummas.  

7.6. Opera var rīkoties atbilstoši 7.5.punktā noteiktajam un aprēķināt līgumsodu Pārdevējam, ja 
Operas rīcība nav biju par iemeslu jeb Opera nav vainojama Pārdevēja saistību neizpildē vai 
neizpildē pienācīgi. Jebkurš šāds apgalvojums – pusēm jāpierāda vai jāatspēko rakstiski, 
ievērojot Līguma 7.7.punktu. 

7.7. 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 likumu normas. 

7.8. Puses nav atbildīgas par šī Līguma izpildi un tā neizpildes vai nepienācīgas izpildes 
rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nav bijis iespējams izpildīt 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, karš, 
militārās operācijas, izmaiņas likumdošanā vai 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. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.11. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai pusei par savu bankas un reģistrācijas 
rekvizītu un juridiskās vai biroja adrese maiņu. 

7.12. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību 
pārņēmējiem. 

7.13. Pārdevējs neizpauž informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu un kļuvusi zināma šī Līguma 
darbības laikā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 
Līguma teksts un tehnsikā specifikācija (izņemot pielikumus Nr. _________) tiek 
publicēts Operas mājas lapā www.opera.lv. 

7.14. Šis Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros.  
7.15. Līguma pielikumi (tā neatņemama sastāvdaļa): 

 
8. Pušu rekvizīti un paraksti: 
 
Pārdevējs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 

Opera: 
VSIA Latvijas Nacionālā opera un balets 
Vien.reģ.Nr.LV 40103208907 
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050 
Valsts kase, BIC: TRELLV22 
IBAN:LV19TREL9220500000000 
Tālr.+371 67073715 / Fax.+371 67228930 
 
 
 
____________________________________ 
Zigmars Liepiņš, Valdes priekšsēdētājs 
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