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1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VSIA DT 2020/2 

 

2. Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti 

 VSIA „Daugavpils teātris” 

 Reģistrācijas numurs: LV41503037608 

 Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV - 5401 

             Tālrunis:  654 26321 

             E-pasts:  daugavpilsteatris@apollo.lv 

 

3. Kontaktpersonas 

 Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: 

 Galvenais audio iekārtu operators Mihails Pučkovs 

 Mob.              29541815 

 E-pasts:  daugavpilsteatris@apollo.lv 

 Adrese: Valsts SIA „Daugavpils teātris”, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401. 

 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1. Skatuves starmešu piegāde, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

 

5. Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība 

5.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties VSIA „Daugavpils teātris” mājas lapā: 

www.daugavpilteatris.lv sadaļā – Teātris/Iepirkumi; 

5.2. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta sestās daļas prasībām. 

5.3. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek pa pastu  

vai e-pastu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. Pa e-

pastu nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi 

apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. 

5.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju savā mājaslapā www.daugavpilteatris.lv sadaļā – Teātris/Iepirkumi. 

 

6. Iepirkuma priekšmeta apraksts  

6.1. Iepirkuma priekšmets ir Skatuves starmešu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(2.pielikums); 

6.2. CPV kods: 31000000-6; 

6.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus; 

6.4. Līguma izpildes vieta – VSIA „Daugavpils teātris” – Rīgas iela 22a, Daugavpils,   LV – 

5401;  

 

7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, veids, datums, laiks un kārtība 

7.1. Pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz līdz 2020. gada 28. septembra plkst. 10:00, VSIA 

„Daugavpils teātris” personīgi 3.stāvā, 1.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.30 līdz 12.00, no 

plkst.13.30 līdz 16.00, vai atsūtot pa pastu uz adresi: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 

5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz norādītajam 

termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots/nosūtīts 

atpakaļ iesniedzējam; 

7.2. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi; 

7.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2020. gada 28. septembrī, plkst.11:00, VSIA “Daugavpils 

teātris” 3. stāvā 1. kabinetā, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, Latvijas Republika, atklātā sēdē. 

Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

7.4. Piedāvājumu atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. 

 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

8.1. Pretendentam viņa iesniegtais piedāvājums ir saistošs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa; 

mailto:daugavpilsteatris@apollo.lv
mailto:daugavpilsteatris@apollo.lv
http://www.vdt.lv/
http://www.vdt.lv/
http://www.iub.gov.lv/iubsearch/q/ska%C5%86as%20un%20gaismas/cpv/31000000-6/


 3 

8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 8.1.punktā noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. 

 

9. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai: 

9.1. Piedāvājums ar visiem sadaļā „Iesniedzamie dokumenti” minētajiem dokumentiem jāiesniedz 

aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā norādītajā vietā un termiņā, kas adresēta:  

VSIA „Daugavpils teātris” 

Iepirkuma komisijai 

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5401 

Iepirkumam „Skatuves starmešu piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas numurs VSIA DT 2020/2  

Neatvērt līdz 2020. gada 28. septembra,  plkst. 11.00 

9.2. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un tā papildus 

nosacījumiem, finanšu piedāvājuma; 

9.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams 

atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz 

pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs vai auklas gali nostiprināmi ar 

pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta 

zīmogu apliecina pretendenta paraksttiesīgais vai  pilnvarotais pārstāvis; 

9.4. Piedāvājumā iekļautie dokumenti ir skaidri salasāmi un bez labojumiem vai 2018. gada 4. 

septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” atrunātā kārtībā veiktiem labojumiem. 

9.5. Kopijas ir apliecinātas atbilstoši 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumos 

Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Iesniedzot piedāvājumu, 

pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību 

apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. 

9.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā; 

9.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs “oriģināls”, otrs 

eksemplārs “kopija”;   

9.8. Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav jācaurauklo, tas 

ir ievietojams Nolikuma 9.1.punktā minētajā iepakojumā. 

9.9. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem 

izņemot gadījumu, kad piedāvājums ir iesniegts pēc nolikuma 7.1.  punktā norādītā termiņa.  

 

10.   Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

10.1. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu 

dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā 

ietvertās prasības un noteikumus. 

10.2. Pretendents apzinās, ka piedāvājumā iekļautie nosacījumi, kas neatbilst Nolikuma vai 

tehniskas specifikācijas prasībām, var būt par iemeslu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai. 

10.3. Iepirkuma komisija  pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

10.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 

apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

10.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā 

vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem 

pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas 

sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 



 4 

10.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu  

likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un 

pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem 

pasākumiem; 

10.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi nolikuma  10.3.punkta nosacījumi. 

10.4.  Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 10.3.1., 

10.3.2., 10.3.4. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

 10.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā nolikuma 

10.3.4. minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par nolikuma 10.3.1. minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 

b) par nolikuma 10.3.2. minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un 

Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta 

un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 10.3.4.  

minētās personas piekrišanu; 

10.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 10.3.4. minēto 

personu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz to un nolikuma 10.3.4. minēto personu neattiecas 10.3.punktā 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. 

10.5. Atkarībā no 10.4. punktā veiktās pārbaudes rezultātiem  Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmito daļu. 

10.6. Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā 

iestādē ārvalstīs, ja normatīvie akti to paredz; 

10.7. Pretendents ir veicis vismaz 2 (divus) līdzīga rakstura (pēc piegādes apjoma (piegādes vērtība 

naudas izteiksmē bez PVN nav mazāka no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN) un 

veida) piegādes pēdējo 3 (trīs) gadu (2017., 2018. un 2019.gads) laikā; 

 

11. Iesniedzamie dokumenti 

11.1. Pretendentu atlases dokumenti 

11.1.1. Rakstisks pieteikums dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums), kā arī no pilnvaras vai tās kopijas, ja 

pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona. 

11.1.2. Pasūtītājs pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 10.6. punkta prasībām, iegūstot 

informāciju Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka 

pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

 

11.2. Tehniskais piedāvājums 

11.2.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikumam 

pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (3.pielikums). Tehnisko piedāvājumu 

paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu; 

 

11.3. Finanšu piedāvājums 

11.3.1. Finanšu piedāvājums sagatavo un jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai 

(4.pielikums). Finanšu piedāvājumu paraksta tā pati persona, kas parakstījusi 

pieteikumu. 

 

 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25
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12. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude, tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaude un finanšu piedāvājumu vērtēšana 

12.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

12.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām; 

12.1.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, 

komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt. 

12.2. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 

12.2.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā 

komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai; 

12.2.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās 

specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs. 

12.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

12.3.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri 

nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu; 

12.3.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu 

komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

12.3.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem 

vērā labotās cenas. 

 

13. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst 

nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem 

kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs, lai izvēlētos saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai cenu. 

14. Iepirkuma līgums 

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (5. pielikums) saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 60. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām, pamatojoties uz 

iepirkuma komisijas lēmumu. 

 

15. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

15.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

15.1.1. pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir 

tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu 

bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

15.1.2. noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents nav ievērojis normatīvajos aktos vai 

nolikumā noteiktās prasības; 

15.1.3. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to 

pretendentus; 

15.1.4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā; 

15.1.5. izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

15.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

15.2.1. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja uz pretendentu attiecas 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteikumi;  

15.2.2. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

15.2.3. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

15.2.4. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sniegt 

papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām; 

15.2.5. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem nolikuma noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu 

vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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16. Pretendenta tiesības un pienākumi 

16.1.  Pretendenta tiesības: 

16.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu; 

16.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu; 

16.1.3. pēc piedāvājuma iesniegšanas iepirkumā, pārsūdzēt pieņemto lēmumu Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešās daļas noteiktajā kārtībā, ja uzskata, ka ir aizskartas 

tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums. 

16.2. Pretendenta pienākumi: 

16.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām; 

16.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

16.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 

vērtēšanai, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā; 

16.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

17. Citi noteikumi 

Citi noteikumi attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, nosakāmi saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

 

18. Pielikumi: 

1) 1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā; 

2) 2.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

3) 3.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 

4) 4.pielikums – Finanšu piedāvājums 

5) 5.pielikums - Līguma projekts. 
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1.pielikums 

Iepirkuma „Skatuves starmešu piegāde" nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2020/2 

 

Uz pretendenta veidlapas 

Vieta  

Datums 

1.pielikums – PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ 
 

(Iepirkuma nosaukums) (Iepirkuma identifikācijas numurs) 

 
 

pretendenta nosaukums 

 
Reģistrācijas Nr. 

 
PVN nodokļa maksātāja reģ.Nr. 

 
juridiskā adrese 

 
faktiskā adrese 

 
banka 

 
konts 

 
kods 

 
tālrunis fakss e-pasts 

 
kontaktpersona: vārds, uzvārds, amats 

Piesakās piedalīties iepirkumā „ ________________________“, Id. Nr. ____________________________ 

 

Pretendents*: ☐ ir mazais uzņēmums1 ☐ ir vidējais uzņēmums2 

☐  neatbilst ne mazā, ne 

     vidējā uzņēmuma statusam 

Parakstot pieteikumu, apliecinām, ka: 

- esam iepazinušies ar informāciju par iepirkuma priekšmetu un tam pievienoto dokumentāciju; 

- izprotam un piekrītam pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem; 

- piegādāsim preci, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim; 

- nodrošināsim visu iepakojumu, kas izmantots preču piegādei, kā arī tukšo taru (ja tāda radusies) savākšanu, lai samazinātu 

preču piegādes radīto ietekmi uz vidi; 

- neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

- parakstīsim iepirkuma līgumu noteikumu 5. pielikumā pievienotajā redakcijā pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā; 

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. 

 

 

________________________________________________________________________ 

personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts 

 

 
*Informācija nepieciešama Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas datu apkopošanai un netiks ņemta vērā, izvērtējot pretendenta iesniegto 
piedāvājumu 
1 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 
miljonus euro 
2 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums 
nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro 
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2.pielikums 

Iepirkuma „Skatuves starmešu piegāde" 

nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2020/2 

 

2.pielikums - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam „Skatuves starmešu piegāde” 

(ID Nr. VSIA DT 2020/2) 

 

 
LED ZOOM WASH tipa starmeši – skaits 4 gab.  

 

Starmešiem jābūt 100% analogiem VSIA "Daugavpils teātris" īpašumā esošajiem 

LED starmešiem - GLP Impression X4 

 

19 gab. RGBW OSRAM Ostar LED čipi; katra čipa jauda – vismaz 15W; 

Krāsu jaukšanas sistēma – additīvā; 

LED čipu darbmūžs  – vismaz 50000 stundas; 

 

Jābūt augsti efektīvam atstarotājam; 

Optiskajai sistēmai jābūt ar regulējamu stara leņķi;  Gaismas izstarošanas šaurākais leņķis 

ne platāks kā 7°, platākais leņķis ne šaurāks kā 50°; 

 

Iespēja izvēlēties 8 vai 16 bitu izšķirtspēju; 

Atgriešanās iestādītajā pozīcijā; 

Kustības ātrums: 660° „Pan“– 2 sekundes, 280° „Tilt“ – 1sekunde; 

Kustību jānodrošina augstas precizitātes 3 fāzu soļu motoru kontrolei; 

 

Strobo efektam jābūt ar maināmu ātrumu no 1-10 zibšņi sekundē; jābūt „random“ strobo 

efektam; 

Starmetim jābūt dimmējamam 0 – 100%; 

 

Starmetim jāatbalsta DMX – 512 kontroles protokols; 

Jābūt grafiskai LCD izvēlnei ar apgaismojumu; 

Klusa dzesēšanas sistēma – atkarīga no darba temperatūras; 

Jābūt iespējai strādāt atslēdzot ventilatorus, tikai ar konvekcijas dzesēšanu; 

Jābūt termoaizsardzībai; 

Jābūt krāsu kalibrācijas iespējai; 

Jābūt iebūvētam krāsu testa režīmam; 

Jābūt iebūvētiem Makro efektiem; 

 

Patērējamajai jaudai jābūt ne lielākai kā 350W; 

Darba spriegums no 100 līdz 240V; 

Aizsardzības sistēmai jābūt ar kūstošo drošinātāju; 

 

DMX signāla pieslēgvietām jābūt atbalstošai „XLR 3pin“ standartu; 

Barošanas signāla pieslēgvietai jābūt atbalstošai „Neutrik Powercon“ standartu; 

 

Vismaz 2 punkti drošības troses nostiprināšanai; 

Jābūt trīspunktu atbalsta kronšteinam ar iespēju starmeti nostiprināt ar savilcējsiksnām; 

Komplektā uz 6 starmešiem  jābūt transportkastei (1gab.) starmešu transportēšanai. 

Komplektā uz 6 starmešiem jābūt 6 āķiem-skavām (half couplers) starmešu 

nostiprināšanai pie gaismu stangas (caurule ar Ø 50mm). 
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Jābūt garantētai iespējai pasūtīt rezerves daļas - obligāti pievienojamas piedāvātās iekārtas 

rezerves daļu izklājuma skices ar pilnīgi visu detaļu kodiem un nosaukumiem.  

 

Krāsa – melna; 

 

Izmēri ne lielāki kā (vertikāls novietojums): garums – 245mm, platums – 350mm, 

augstums – 390mm. 

 

Svars – ne lielāks kā 7,5 kg. 

 

 

Jābūt vismaz divām pozitīvām atsauksmēm par piedāvātā LED starmeša modeļa 

izmantošanu teātra vajadzībām.  

 

Pretendenta piedāvātajām iekārtām garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (diviem) 

gadiem no iekārtu piegādes pasūtītājam. 
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3.pielikums 

Iepirkuma „Skatuves starmešu piegāde" 

nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2020/2 

 

3.pielikums - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam „Skatuves starmešu piegāde” 

(ID Nr. VSIA DT 2020/2) 
 

LED ZOOM WASH tipa starmeši – skaits 4 gab.  
 

 

Pretendents apliecina, ka: 

1. Pretendentam ir spēkā esoša ražotāja vai tās pārstāvniecības izsniegta autorizācija (nav 

nepieciešama, ja pretendents ir iekārtas ražotājs) veikt iekārtu piegādi, uzstādīšanu, 

lietotāju apmācību (Daugavpils teātra telpās) un garantijas apkalpošanu Latvijas 

Republikā. Ja autorizāciju izsniegusi ražotāja pārstāvniecība vai cita pilnvarota 

persona, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvniecībai vai pilnvarotai 

personai izsniegt šādus apliecinājumus ražotāju vārdā. 

2. Pretendenta piedāvātajām iekārtām garantijas termiņš nav mazāks par 2 (diviem) 

gadiem no iekārtu piegādes pasūtītājam. 

 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

       

Tehniskā piedāvājuma veidlapa sastādīta un parakstīta 2020.gada _______________________ 
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4.pielikums 

Iepirkuma „Skatuves starmešu piegāde" 

nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2020/2 

 

 

Uz pretendenta veidlapas 

Vieta  

Datums 

4.pielikums – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

(Iepirkuma nosaukums), (Iepirkuma identifikācijas numurs)  

 

 

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas 

paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:  

 

Pretendenta Finanšu piedāvājums: 

 

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās 

izmaksas atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā un Pretendenta Tehniskajā piedāvājumā 

norādītajām prasībām, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

 

Nr. Nosaukums  
Vienību 

skaits 

Vienības cena 

(EUR bez PVN) 

Kopējā vienību cena  

(EUR bez PVN) 

1 2 3 4 5 

1 Skatuves starmeši   4   

 Kopējā līgumcena (EUR bez PVN)  

 PVN 21%  

 Kopējā līguma summa (EUR ar PVN)  

 

 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

Datums  

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 
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5.pielikums 

Iepirkuma „Skatuves starmešu piegāde" nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2020/2 

 

 

 LĪGUMA PROJEKTS 

Daugavpilī         2020.gada ____________ 

 

VSIA “Daugavpils teātris”, reģistrācijas Nr. __________, ___________________ personā, 

kas rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, 

un__________________ , _______________ personā, kas rīkojas uz ___________ pamata, 

tālāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, 

pamatojoties uz iepirkuma ____________ komisijas ___________ lēmumu, noslēdz šādu 

Līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt sekojošus darbus: Skatuves 

starmešu piegādi (turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar specifikāciju (līguma pielikums 

Nr.2), šī Līguma noteiktajā kārtībā un termiņos. 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1.IZPILDĪTĀJS veic Skatuves starmešu piegādi Daugavpilī, VSIA “Daugavpils teātris” 

telpās. 

2.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas 

dienas. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa bez PVN ir EUR _____________________________, pievienotās vērtības 

nodoklis sastāda 21% - EUR __________________. Līgumcena ar PVN sastāda EUR 

_______________. 

3.2.  Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

preces faktiskās piegādes, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 

iesniegšanas. 

3.3. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

3.4. Līguma summa ietver sevī arī iekārtu piegādes, uzstādīšanas, montāžas un 

programmēšanas darbus. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. IZPILDĪTĀJAS apņemas: 

4.1.1. Garantēt piegādāto preču atbilstību Latvijas Republikā izsniegtajiem sertifikātiem un 

citiem pieprasītajiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

dokumentiem; 

4.1.2. Uz sava rēķina sagādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas šajā līgumā 

paredzēto darbu veikšanai; 

4.1.3. Atrodoties telpās, stingri ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības, iekšējās darba kārtības noteikumu, ražošanas higiēnas 

prasības; 

4.1.4. Veicot darbus saskaņā ar šī līguma noteikumiem  un  no PASŪTĪTĀJA saņemto 

darba dokumentāciju, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un normatīvus, 

kas    reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī PASŪTĪTĀJA ieteikumus 

un norādījumus; 

4.1.5. Pēc Skatuves starmešu piegādes un uzstādīšanas, nodot izpildītos darbus, sastādot par 

to  attiecīgu pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

4.2. Darbu izpildīšanas procesā IZPILDĪTĀJS: 

4.2.1. Noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

likumdošanu; 

4.2.2. Ņem vērā Pasūtītāja iebildumus un piezīmes, un novērš šīs nepilnības. 
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5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1.  PASŪTĪTĀJAS apņemas: 

5.1.1. Pēc preču piegādes un uzstādīšanas pieņemt tos no IZPILDĪTĀJA šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

5.1.2. Veikt norēķinus ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

6. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Skatuves starmešu piegāde tiek nodota PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas - nodošanas aktu, 

kas sastādīts 4 (četros) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. 

6.2. PASŪTĪTĀJS 3 (triju) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM  parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu.  

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt Skatuves starmešus, Puses sastāda 

aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto 

darbu trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. 

6.4. Rakstiskajā atteikumā  PASŪTĪTĀJS nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai ne ilgāk 

kā 24 stundas no rakstiskā atteikuma saņemšanas varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis. 

IZPILDĪTĀJS  pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas 

PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar pieņemšanas - nodošanas aktu. 

6.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta 

sastādīšanā, vai neparaksta to 2 (divu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts ka 

IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektu sarakstu un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja puses 

nepanāk vienošanos par izpildīto darbu nepilnību būtību, ieinteresētā puse, rakstiski paziņojot 

pretējai pusei, strīda izšķiršanai ir tiesīga atrisināt to kārtībā, kas noteikta šī līguma 6.4.p.  

6.6.  Darbu pieņemšanas - nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6.7. Darbu pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos darbus 

un apmaksāt tos saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1.  Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā līguma 

nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus. 

7.2.  Par darbu izpildes aizkavēšanu vai darbu nesavlaicīgu izpildi un/vai nekvalitatīvu darbu 

izpildi,   kā   arī   izpildīto   darbu   nenodošanu   saskaņā   ar   šī   līguma   noteikumiem, 

IZPILDĪTĀJAS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no 

savlaicīgi neizpildīto un/vai nekvalitatīvi izpildīto darbu vērtības par katru dienu līdz 

pilnīgai saistību izpildei, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.  

7.3.  Visi ar esošo līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās 

pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti LR tiesu instancēs, 

LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

8. GARANTIJAS 

8.1. IZPILDĪTĀJS uzņemas 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju par veiktajiem saskaņā ar 

šī līguma 1. punkta Darbiem no brīža, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis pieņemšanas- 

nodošanas  aktu par veikto darbu pilnīgu nodošanu.    

8.2. IZPILDĪTĀJS apņemas garantijas periodā laikā nodrošināt defektīgo iekārtu remontu vai 

to aizstāšanu ar citām analogām iekārtām 2 (divu) dienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma saņemšanas par iekārtas defektu. Defektīgā iekārta tiek aizstāta ar analogu 

iekārtu uz laika periodu kamēr defektīgā iekārta tiek saremontēta un atgriezta 

PASŪTĪTĀJAM. 

8.3.  Gadījumā, ja 8.1. punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti (atklāti) veikto darbu 

trūkumi, nekvalitātes vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos 

trūkumus,  kā arī šo trūkumu rašanās izcelsmi,  pieaicinot šī akta sastādīšanai 

PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie trūkumi 

nav radušies PASŪTĪTĀJA un/vai nepārvaramas varas dēļ, Puses uzskata sastādīto aktu 

par neapstrīdamu pierādījumu, uz kura pamata IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina novērš 

atklātos trūkumus ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā  laikā, un pēc to veikšanas darbi  tiek  

nodoti  ar pieņemšanas- nodošanas aktu. 
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                                                     9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1.  Neviena no pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām  

neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā 

ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR 

likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas 

brīža. 

9.2.  Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 

dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, nekavējoties, pa faksu un ar ierakstīto vēstuli 

paziņo otrai pusei. 

9.3.  Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības 

atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par 

saistību neizpildi. 

10.  CITI NOTEIKUMI 

10.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad puses ir 

pilnīgi izpildījušas savas saistības viena pret otru saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. 

10.2. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos 

parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst 

par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.3. Šis līgums var tikt lauzts, pusēm par to iepriekš rakstiski vienojoties. 

10.4. PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem 

apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi. 

10.5. Gadījumā, ja kāda no šī līguma pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas 

rekvizītus, tā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai 

pusei. 

10.6. Līguma Pušu juridiskā statusa maiņas gadījumā šis līgums saglabā savu spēku pilnā 

apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

10.7. Pēc šī līguma parakstīšanas visas iepriekšējās sarunas un sarakste, kas bijis pirms tā  

parakstīšanas un kas nav atsevišķi atrunāts šajā līgumā, zaudē savu spēku. 

10.8. Visos pārējos šajā līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas 

Republikā spēkā esošās likumdošanas. 

10.9. Šis līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks, viens eksemplārs - PASŪTĪTĀJAM, otrs IZPILDĪTĀJAM. Puses 

apliecina, ka personām, kas paraksta šo līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās 

tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo līgumu. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
PASŪTĪTĀJS 

VSIA “Daugavpils teātris”   

Reģ.Nr.LV41503037608 

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5422 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X                        

Konts: LV93UNLA0050020439599                           

 

 

Valdes priekšsēdētājs 

O. Šapošņikovs __________________________ 

 

 

Valdes locekle 

R. Strode           __________________________ 

 

 PIEGĀDĀTĀJS   

 

 


