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IEPIRKUMA NOLIKUMS  
“Speciāla skatuves struktūrauduma iegāde”  
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262 

 
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 Latvijas Republikas 
Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu un iepirkuma „Speciāla skatuves struktūrauduma 
iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262, (turpmāk tekstā - Iepirkums) 
nolikumu (turpmāk tekstā - Nolikums). 

1.2. Iepirkuma priekšmets: 
Speciāla skatuves struktūrauduma iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 
pielikums Nr. 1).  

1.3. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262, cpv kodi:  
19200000-8, 19000000-6. 

1.4. Paredzamā iepirkuma cena: 
 līdz EUR 7400,00 (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 euro centi) bez PVN.  

1.5. Iepirkuma līgums un tā noteikumi:  
Preces piegādes vieta – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, Latvija. Piegādes termiņš – līdz 
2017.gada 13.janvārim. Rēķina iesniegšana par piegādāto preci – elektroniski uz Pasūtītāja 
adresi: rekini@opera.lv. Rēķinu apmaksas termiņš – 5 darba dienu laikā, skaitot no rēķina 
saņemšanas dienas. Preces piegāde - saskaņā ar pretendenta tehnisko piedāvājumu un 
piedāvāto cenu finanšu piedāvājumā. Par maksājuma termiņa neievērošanu, Pasūtītājs maksā 
Pārdevējam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētās Līguma 
apmaksas summas par katru nokavēto dienu. Soda procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no 
pienākuma norēķināties par Pārdevēja izpildīto Pasūtījumu un pārējo ar šo Līgumu uzņemto 
saistību izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu. Par Preču piegādes 
termiņa neievērošanu, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci 
procenti) apmērā no kavētā pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu. 

1.6. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
internetā un Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv, ievērojot normatīvo aktu prasības. Pasūtītāja 
kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts 
dace.peltmane@opera.lv.  
 
2. Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības: 
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. 2., un 3.punktā noteikto, Pasūtītājs 
izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
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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, 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) uz pretendenta norādīto 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, ir attiecināmi šīs augstāk minētie nosacījumi. 

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā - Publisko iepirkumu 
likuma 8.² panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.² panta piektās 
daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 
sistēmu.  
2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.² panta 
piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā 8.² piektās daļas 3.punktā 
minēto personu neattiecas 8.² panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas 
iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 
neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

 
3. Piedāvājumu iesniegšana 
3.1. 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 
7.decembrim, plkst.12.00.  
3.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 
LV-1050 vai nosūta pa pastu.  
3.3.   Pēc Nolikuma 3.1. punktā norādītā termiņa beigām piedāvājums netiek pieņemts 
neatkarīgi no kavēšanās iemesla. 
3.4. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.  
4. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 
4.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai 
formai (nolikuma pielikums Nr.2);  
4.1.1. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta izpildē. 
Pretendents to apliecina, sniedzot pasūtītājam atbilstošu informāciju par trīs būtiskajām 
veiktajām piegādēm ne vairāk kā - trijos iepriekšējos gados (saraksts) (saskaņā ar nolikuma 
pielikumu Nr.3).  
4.1.2. Tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots aizpildīts atbilstoši Nolikuma pievienotajai 
formai (nolikuma pielikums Nr.4) – preces nosaukums un preces tehniskais raksturojums 
(pielikumā preces ražotāja dokumentācija par preci – vismaz kopija). Pretendenta tehniskajam 
piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām tehniskajā specifikācijā. Pretendents 
pievieno preces attēlus. 
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Finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai 
(pielikums Nr.5), kas ietver cenu par preci (bez PVN). Finanšu piedāvājumu paraksta tā pati 
persona, kas parakstījusi pieteikumu.  
4.5. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Speciāla skatuves 
struktūrauduma iegāde”. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā 
arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2016. gada 7.decembrim, plkst. 
12:00”. 
4.6.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vai angļu valodā. Piedāvājumam jābūt skaidri 
salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām. Ja 
Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā 
eksemplārā. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums, kas iesniegts 
par nepilnu iepirkuma apjomu, netiks vērtēts. 
5. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaude 
5.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko 
piedāvājumu atbilstības pārbaudi.  
5.2. Komisijai ir tiesības: 
5.2.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par savu 
piedāvājumu. Pretendents sniedz atbildi 5 (piecu) dienu laikā, no Komisijas pieprasījuma 
saņemšanas dienas; 
5.2.2. Pretendentu atlases un piedāvājumu pārbaudes ietvaros, pārbaudīt nolikuma 2.punktā 
prasīto informāciju - kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski 
pieejamos avotos, kā arī pārbaudīt atsauksmēs norādīto informāciju, sazinoties ar atsauksmes 
devēju.  
5.3. Pretendentu atlases laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām 
prasībām.  
6. Piedāvājumu vērtēšana 
6.1.Komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas piedāvājumu atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā minētajām prasībām.  
6.2.Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija izvēlas 

piedāvājumu, kurā piedāvāta zemākā cena (piedāvājuma izvēles kritērijs iepirkumā), 
ievērojot finanšu piedāvājuma formu – nolikuma pielikums Nr.5. 

6.3.Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai 
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, Komisija informē visus 
Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

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

prasībām. 
6.6.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. 

7. Pielikumi: 
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas; 
Pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 (vienas) lapas; 
Pielikums Nr.3 – Informāciju par trīs būtiskajām veiktajām piegādēm uz 1 (vienas) lapas; 
Pielikums Nr.4 - Tehniskais piedāvājums uz 1 (vienas) lapas. 
Pielikums Nr.5 – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas. 
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Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs     Guntars Krūmiņš 
Pielikums Nr.1 nolikumam  

iepirkumā “Speciāla skatuves struktūrauduma iegāde”  
iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Nosaukums Specifikācija 
Struktūraudums – kamuflāža.  
 

Materiāls: poliesters. Ar šķiedru pastiprināts, 
izturīgs, matēts audums ar trīsdimensiju kvalitāti, 
kas labi uzņem gaismu.   
Krāsa: balta 
Svars: 168 g/m2  
Auduma platums: 245 cm  
Nepieciešamais daudzums: 270 tekošie metri 
(9*30m) 
Ugunsdrošības klase: DIN 4102 B1  

Parauga attēls 

 

Papildus prasības Precei jāatbilst ES noteiktajiem kvalitātes 
standartiem un normatīvajām prasībām.  
Pievienot atbilstošu ražotāja dokumentāciju par 
preces kvalitāti. 
Pievienot trīs esošo klientu atsauksmes par līdzīgu 
darījumu veikšanu. 

Paraugs Pretendents pievieno piedāvājumam preces/materiāla 
paraugu 50cm*50cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

5 
 

 
 
 
 

Pielikums Nr.2 nolikumam  
iepirkumā “Speciāla skatuves struktūrauduma iegāde”  

iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262 
 

Pieteikums dalībai  
iepirkumā “Speciāla skatuves struktūrauduma iegāde”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262 
 

 
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  
13.  Persona, kura parakstīs 

iepirkuma līgumu (ja 
pretendents tiks izvēlēts 
iepirkumā kā uzvarētājs), 
Vārds Uzvārds, amats, 
tiesību pamats 

 

 

 
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 
Datums: _______________ 
 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.3 nolikumam  
iepirkumā “Speciāla skatuves struktūrauduma iegāde”  

iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262 
 

 
(Aizpilda pretendents) 
 
 

Informācija par būtiskajām veiktajām piegādēm 
(ne vairāk kā - trijos iepriekšējos gados, minot vismaz trīs piegādes gadījumus) 

 
N.p.k. PRECE, TĀS ĪSS 

RAKSTUROJUMS 
PREČU PIEGĀDES 
LĪGUMA IZPILDES 
TERMIŅI (LAIKS, 
VIETA) 

PRECES SAŅĒMĒJS,  
TĀLRUNIS UN ADRESE 

1.  
 
 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.4 nolikumam  
iepirkumā “Speciāla skatuves struktūrauduma iegāde”  

iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262 
 

(Aizpilda pretendents) 
 

Tehniskais piedāvājums 
 

Nr.p.k. Prece  Preces detalizēts tehniskais 
raksturojums, ņemot vērā 
tehniskajā specifikācijā 
noteikto 

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

1. Struktūraudums 
– kamuflāža.  
Materiāls: 
poliesters. Ar 
šķiedru 
pastiprināts, 
izturīgs, matēts 
audums ar 
trīsdimensiju 
kvalitāti, kas 
labi uzņem 
gaismu.   
Krāsa: balta 
Svars: 168 g/m2  
Auduma 
platums: 245 cm  
Nepieciešamais 
daudzums: 270 
t.m (9*30m) 
Ugunsdrošības 
klase: DIN 4102 
B1 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
____________________________________ 
 
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.5 nolikumam  
iepirkumā “Speciāla skatuves struktūrauduma iegāde”  

iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/262 
 

 
Finanšu piedāvājums  

 
Preces pilns nosaukums 

(ņemot vērā 
pretendenta tehnisko 

piedāvājumu) 

Cena EUR (bez 
PVN) par 1 (vienu) 

tekošo metru 

Cena EUR (bez PVN) kopā par plānoto 
iepirkuma apjomu 270 t.m (9*30m) 

 

 
Struktūraudums – 
kamuflāža.  
 

 
bez PVN 
 
____________ EUR  

 
 
 
 _________ EUR 

  Piegādes izmaksas līdz Aspazijas bulvāris 3, 
Rīgā, LV-1050  
 
__________ EUR  
 

   
Summa kopā ___________EUR bez PVN  
 (cena par preci pilnā apjomā pluss (+) piegādes 
izmaksas) 
 
(šī summa tiek vērtēta saskaņā ar kritēriju 
zemākā cena)   
 

 
 
 
 
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 


