
 
 
 
 
 

Apstiprināts  
Iepirkuma komisijas sēdē 

2017.gada 27.februārī,  
ar protokolu Nr.1.- LNO 2017/7 

 
_____________  

Guntars Krūmiņš 
 

 
 
 
 
 
 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 
 

iepirkumam 
"Mūzikas instrumentu izgatavošana un piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets" 

vajadzībām” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2017 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 
 
1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 
1.1. VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas 

numurs LV 40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumu un iepirkuma "Mūzikas instrumentu izgatavošana un piegāde VSIA “Latvijas 
Nacionālā opera un balets” vajadzībām" (turpmāk tekstā - Iepirkums) nolikumu (turpmāk 
tekstā - Nolikums). Iepirkums ietver darbu - C tūbas un F čembasso izgatavošana un piegāde 
līdz Pasūtītājam. 

1.2. CPV kods: 37300000-1. 
1.3. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/7. 
1.4. Paredzamā iepirkuma cena līdz EUR 13500,00 ( trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 

euro centi) bez PVN. 
1.5. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
internetā un Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv, ievērojot normatīvo aktu prasības.  
1.6. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 
67228930, e-pasts dace.peltmane@opera.lv.  

 
2. Iepirkuma priekšmets  
2.1. Iepirkuma priekšmets ietver: C tūbas un F čembasso izgatavošana un piegāde (Orķestra 

vajadzībām) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2). Pasūtītāja tehniskā 
specifikācija ietver pirkuma priekšmetu: Meister Walter Nirschl C tuba model MWN 7 vai 
analogu instrumentu un Meister Walter Nirschl Cimbasso in F Benicchio model vai analogu 
instrumentu.   

2.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās. 
2.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu. Iepirkuma mērķis ir 
iepirkuma līguma noslēgšana un augstas kvalitātes mūzikas instrumentu iegāde. 
2.4. Iepirkuma līguma izpildes laiks: 8 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas brīža.  
2.5. Līguma izpildes vieta jeb preču piegāde līdz – VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, 
Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, Latvija. 

3. Prasības pretendentiem 
 
3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem, kas 
noteikti Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā: 
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 
2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 
aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto 
līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija 
pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē 
paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 
3.2. Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents (un Publisko iepirkumu likuma 
piektās daļas 3.punktā minētā persona) iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas 
apliecina, ka uz to neattiecas iepriekš minētie izslēgšanas gadījumi.  
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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 2017.gada 
14.martam (pēdējā iesniegšanas dienā pretendents iesniedz piedāvājumu pasūtītājam līdz 
plkst.11.00).  
4.2. Pretendenti iesniedz piedāvājumus Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 
105.kabinetā, vai nosūta pa pastu.  
4.3. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.  
 
5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 
5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
5.1.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam 
pievienotajai formai (pielikums Nr.1). 
5.1.2. dokumentiem Pretendentu atlasei: 
Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta izpildē. Tas nozīmē, 
ka pretendentam ir tehniskie resursi, atbilstošas zināšanas un prasmes. Pretendents to 
apliecina, sniedzot pasūtītājam informāciju brīvā formā par būtiskiem mūzikas instrumentu C 
tūbas un F čembasso izgatavošanas gadījumiem klientu labā. Nepieciešams katra minētā 
gadījuma apraksts.  
5.1.3. Tehniskā piedāvājuma – preces nosaukums, skaits un preces tehniskais raksturojums. 
Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām. Preces 
garantijas laikam jābūt vismaz 24 mēneši.  
5.1.4. Finanšu piedāvājuma, kas ietver cenu par preci euro (bez PVN). Finanšu piedāvājumā 
pretendents norāda cenu par preci (viens gab.) un kopējo cenu par visu iepirkuma apjomu. 
Iepirkumu komisijas sēdē vērtējamā cena (salīdzināmā) ir finanšu piedāvājumā norādītā – 
kopējā cena par visu iepirkuma apjomu.  
5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu "Mūzikas 
instrumentu izgatavošana un piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets “ vajadzībām, 
identifikācijas Nr. LNO 2017/7. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, 
telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2017. gada 14.martam, 
plkst. 11:00”. 
5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vai angļu valodā.  
5.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un 
dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām. 

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. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 
iepriekšējā vērtēšanas posmā. 
7. Piedāvājuma izvēle un iepirkuma līgums 
7.1.Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma 

prasībām. 
7.2.Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija izvēlas 

piedāvājumu, kurā piedāvāta zemākā cena par iepirkuma apjomu. 
7.3.Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, Komisija informē visus Pretendentus par 

iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir 
objektīvs pamatojums.  
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7.4.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. 

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

7.6. Opera 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.  

7.7.Opera ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par Līguma laušanu Pārdevējam 10 
(desmit) kalendārās dienas iepriekš), ja Pārdevējs nenovērš pārkāpumu saskaņā ar 
Pasūtītāja pretenziju. Pārdevējs maksā Operai vienreizēju līgumsodu 10% (desmit 
procenti) no Līgumcenas.  

7.8.Opera var aprēķināt līgumsodu Pārdevējam, ja Operas rīcība nav biju par iemeslu jeb 
Opera nav vainojama Pārdevēja saistību neizpildē vai neizpildē pienācīgi.  

7.9.Pielikumi: 
Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā; 
Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija; 
Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma. 
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma. 
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Pielikums Nr.1 
Iepirkuma nolikumam 

 "Mūzikas instrumentu izgatavošana un  
piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”,  

identifikācijas Nr. 2017/7 
 

Pieteikums dalībai  
iepirkumā "Mūzikas instrumentu izgatavošana un piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un 

balets” vajadzībām"  
ar identifikācijas nr.2017/7 

 
Apliecinu, ka visas 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  

 

 
 

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

 "Mūzikas instrumentu izgatavošana un  
piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”,  

identifikācijas Nr. 2017/7 
 

 

C TŪBAS  
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 
 

Prasības 
 

Apraksts 

C Tuba (jauna) 
 

4/4 C 

Skaits 1 
Materiāls Sudraba -niķeļa pārklājums (lakojums) 
Zvana diametrs 48 cm 
Urbumi 1.,2.,3. vārsta 19 mm  

4. vārsts 20 mm  
5. vārsts 21,5 mm  

Mehānika "Front action" četri virzuļu vārsti un viens rotācijas vārsts 
(vienai rokai) 

  
Instrumenta soma (mīkstā) Jā 
  
Preču saņemšanas vieta LNOB, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija, LV-1050 
Preces nodošana – pusēm 
parakstot pieņemšanas-
nodošanas aktu. 

Akts  

Samaksa par preci divās 
daļās: 

- Priekšapmaksa, 
proti: 50% no 
preces cenas tiek 
samaksāts 5 darba 
dienu laikā, skaitot 
no līguma 
noslēgšanas 
dienas. 

- Atlikušie 50% no 
preces cenas tiek 
samaksāts 5 darba 
dienu laikā, skaitot 
no rēķina 
iesniegšanas, pēc 

rēķins 
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preces piegādes 
līdz Pasūtītājam.  

 
 
 

F ČEMBASSO  
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 
 

Prasības 
 

Apraksts 

F Cimbasso (jauns) 
 

F 

Skaits 1 
Materiāls Sudraba- niķeļa pārklājums (lakojums)  
Urbumi Virzuļu vārstu urbums  18 mm  

Rotācijas vārsta urbums 19mm  
Mehānika 4 virzuļu vārsti viens rotācijas vārsts 
  
Instrumenta vieglā soma 
ar riteņiem 

Jā 

  
Preču saņemšanas vieta LNOB, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija, LV-1050 
Preces nodošana – pusēm 
parakstot pieņemšanas-
nodošanas aktu. 
 

Akts  

Samaksa par preci divās 
daļās: 

- Priekšapmaksa, 
proti: 50% no 
preces cenas tiek 
samaksāts 5 darba 
dienu laikā, skaitot 
no līguma 
noslēgšanas 
dienas. 

- Atlikušie 50% no 
preces cenas tiek 
samaksāts 5 darba 
dienu laikā, skaitot 
no rēķina 
iesniegšanas, pēc 
preces piegādes 
līdz Pasūtītājam.  

 

Rēķins 
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Pielikums Nr.3 
Iepirkuma nolikumam 

 "Mūzikas instrumentu izgatavošana un  
piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”,  

identifikācijas Nr. 2017/7 
 
 

 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

(Aizpilda pretendents) 
 

Preces pilns 
nosaukums 

Preces detalizēts tehniskais 
raksturojums, ņemot vērā 
tehniskajā specifikācijā noteikto 

Preces izgatavošanas 
un piegādes termiņš, 
piegādes daudzums 
un preces garantijas 
termiņš, ņemot vērā 
tehniskajā 
specifikācijā un 
nolikumā noteikto 
(pasūtītāja vajadzību) 

C TŪBA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F ČEMBASSO  
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Pielikums Nr.4 
Iepirkuma nolikumam 

 "Mūzikas instrumentu izgatavošana un  
piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”,  

identifikācijas Nr. 2017/7 
 
 

 
 

Finanšu piedāvājums  
 

Preces pilns nosaukums 
 

Vienas vienības cena euro (bez 
PVN), ievērojot pretendenta 

tehnisko piedāvājumu 
 

C TŪBA  
 

 

F ČEMBASSO  
 
 

 
Preces piegādes/transportēšanas izmaksas 

euro līdz Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, Latvija  
 

 
 
 

Kopā:  
cena euro bez PVN par abiem mūzikas 

instrumentiem un piegāde* 

 

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


