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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs RDKS 2016/1. 

1.2. Pasūtītājs – Rīgas Doma kora skola 
Pasūtītāja rekvizīti –  

adrese:  Meža iela 15, Rīga, LV-1048 

reģ.Nr.  90000040500 

tālruņa Nr. 371 67804770 

  e-pasta adrese  kanceleja@rdks.lv    

kontaktpersona Egija Ozoliņa 67804771, zvanīt darba dienās no plkst. 9 - 00 līdz 16 - 30. 

 

1.3. Iepirkuma priekšmets. 

1 jauna flīģeļa iegāde, uzstādīšana un pirmā uzskaņošana Rīgas Doma kora skolā atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr. 1). 

         CPV kods 37311000-1 (taustiņinstrumenti) 

 

1.4. Līguma izpildes vieta: Rīgas Doma kora skola, Meža iela 15, Rīga, LV - 1048 

1.5. Līguma izpildes laiks – līdz 2016. gada 30. jūnijs.  
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.  

1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 15. jūnijam plkst. 15.00 

Rīgas Doma kora skolā, Meža ielā 15, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam 1.2. punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa 

pastu iesniedzējam.  

1.6.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota.  

 

1.7. Piedāvājuma noformēšana. 

1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai citā iepakojumā, uz kura 

jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

 Piedāvājumu iepirkumā „Flīģeļa iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolā 

(identifikācijas Nr. RDKS 2016/1) neatvērt līdz 2016. gada 15. jūnija plkst. 16.00. 

1.7.2. Piedāvājums sastāv no 

 pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; 

 tehniskais piedāvājums; 

 finanšu piedāvājums.  

1.7.3. Piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, 

“Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.7.1. apakšpunktā 

minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt 

cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem 

un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.  

1.7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā 

dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.7.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta 

amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumu 

iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.  

1.7.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 
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norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī 

katras personas atbildības sadalījumu.  

1.7.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.7.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 

tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai 

caurauklots. 

1.7.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.1. apakšpunktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.7.11. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents 

iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta 

piedalīšanos, tiks noraidīti. 

 

1.8. Cita informācija. 

1.8.1. Iepirkuma nolikumu pretendenti var apskatīt Rīgas Doma kora skolas interneta mājaslapā 

www.rdks.lv vai saņemt Rīgas Doma kora skolā, Meža ielā 15, Rīgā no pirmdienas līdz 

ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.   

1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visām iepirkuma nolikumā ietvertajām 

prasībām. 

  

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets 1 jauna flīģeļa iegāde, uzstādīšana un pirmā uzskaņošana Rīgas 

Doma kora skolā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr. 1). 

          

         CPV kods 37311000-1 (taustiņinstrumenti) 

 

2.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta, laiks, kārtība. 

2.2.1. Līguma izpildes vieta – Rīgas Doma kora skola, Meža iela 15, Rīga, LV- 1048. 

2.2.2. Līguma izpildes laiks: mēneša laikā no līguma noslēgšanas.  

2.2.3. Līgumu slēdzot, puses saskaņo darbu izpildes laika grafiku, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumā iekļauto darbu izpildes laika grafiku. 

 

3. Prasības pretendentiem 
 

3.1. Konkursā var piedalīties pretendents, kurš atbilst šādām prasībām: 

3.1.1. pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 

darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

3.1.2. pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 

korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; 

3.1.3. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi 

Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts vairāk par 150 EUR; 

3.1.4. pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā; 

3.1.5. pretendentam nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no 

piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas dienas; 

3.1.6. pretendentam jāpiegādā ES sertificētas iekārtas; 

3.1.7. pretendents norāda ne mazāk, kā trīs pasūtītājus, kam iepriekšējos trijos gados ir piegādājis 

iepirkuma tehniskajā specifikācijā uzskaitītās vai līdzīgas preces;  



Iepirkuma “Flīģeļa iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolā’’ (identifikācijas Nr. RDKS 2016/1) nolikums 

_________________________________________________________________________________________ 

 

5 

 

3.1.8. pretendentam uz visu paredzamo iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas laiku būs 

spēkā esošas normatīvajos aktos noteiktas attiecīgās darbības atļaujas un sertifikāti;  

3.1.9. pretendents ir iesniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

 

4. Iesniedzamie dokumenti 

 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti. 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai 

pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī 

apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. Ja piedāvājumu kā 

pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visi grupas dalībnieki un 

pieteikumā norāda katra personu grupas dalībnieka atbildības apjomu, kā arī personu, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt personu grupu iepirkumā.   

4.1.2. Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

4.1.3. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze mūzikas instrumentu piegādē. 

4.1.4. Iesniegt apliecinājumu par uzņēmuma pamatkapitāla apjomu, kuram jābūt ne mazākam par 

190 000 eiro. 

 

4.2. Tehniskais piedāvājums. 

4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst specifikācijas sarakstam.  

 

4.3. Finanšu piedāvājums.    

4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr. 2). 

Piedāvātais flīģelis jānorāda precīzi, nevis kopējot no specifikācijas saraksta tekstu ar atzīmi „vai 

ekvivalents”. Informācijai jābūt tik detalizētai, lai pasūtītājs varētu izvērtēt vai piedāvātais 

flīģelis tiešām ir ekvivalents, tas ir, vai piedāvātā ražotāja izstrādājumi ir funkcionāli un pēc 

kvalitātes ekvivalenti specifikācijā norādītajiem. Ja pretendents kā ekvivalentu piedāvās 

neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas kvalitātes flīģeli, piedāvājums tiks atzīts par 

neatbilstošu specifikācijai un noraidīts. 

4.3.2. Piedāvājumā ir jāparedz arī transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas 

izdevumi, uzskaņošanas izdevumi un nodokļi.      

4.3.3. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikta 

flīģeļa piegāde, uzstādīšana un skaņošana.  Cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības 

nodokļa. PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā 

summa ar PVN. 

4.3.4. Pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvātās līgumcenas izmaiņas nav pieļaujamas, arī 

gadījumā, ja pretendents finanšu piedāvājumā nav ierēķinājis kādu izmaksu pozīciju. 

4.3.5. Iepirkuma līguma izpildes gaitā nav paredzēti nekādi sadārdzinājumi vai pasūtītāja 

rezerve. 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 
 

5.1. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un specifikācijas prasībām, iepirkuma 

komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

5.2. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

5.3. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šajā 

nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, iepirkuma komisija pārbauda šī nolikuma 

3.1.1.-3.1.2. apakšpunktā minēto apstākļu esamību. 

5.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu 

likuma (turpmāk – PIL) 8.
2
 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā minēto apstākļu dēļ, 
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iepirkuma komisija: 

5.4.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), 

izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā iegūst informāciju. 

5.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 

iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 

PIL 8.
2
 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi (nolikuma 3.1.1.apakšpunkts). Termiņu izziņu 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darba dienām pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 

minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.4.3. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz   

150 eiro; 

5.4.4. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka 

termiņu – 10 (desmit) darba dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – 

konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, 

lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgi pretendenta 

vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkuma 

komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja 

noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz 

no dalības iepirkumā. 

 

6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība 
 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu. 

 

        7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 
 

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības. 

7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti 

komisijai. 

7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

7.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai, kā arī 

nepieciešamības gadījumā jānodrošina flīģeļa praktiska testēšana. 

7.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

7.1.5. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, 

nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā 

norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma pārtraukšanai.  

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi. 

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 
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7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

7.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 

par iepirkuma pārtraukšanu. 

7.2.4. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par 

iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī pasūtītāja mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un 

tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.  

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības. 

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

8.1.3. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

8.2. Pretendenta pienākumi. 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām. 

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.  

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 

vērtēšanai. 

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

Pielikumi:                     

1. pielikums. Tehniskā specifikācija.  

2. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.     

3. pielikums. Tehniskais piedāvājums.     

4. pielikums. Veikto piegāžu saraksts                                            
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Pielikums Nr. 1 

Tehniskā specifikācija 

 

Flīģelim jānodrošina mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmu un mūzikas 

profesionālās vidējās izglītības programmu prasības attiecībā uz konkrētā instrumenta mūzikas 

skaņas, mūzikas intonēšanas, mūzikas tembra, tehnisko iespēju, materiāla kvalitāti. 

Instrumentam jābūt jaunam un nelietotam. Instrumentam jābūt klāt informācijai par tā 

nosaukumu, modeļa sēriju un numuru, ražotājvalsti, aprakstu, garantijas saistībām.  

 

 

Daudzums - 1 

 

C. BECHSTEIN 

 

W. HOFFMAN akustiskā flīģeļa tehniskā specifikācija, modelis T186 Tradition vai 

ekvivalents 

 

Izgatavots C.BECHSTEIN –Vācija. 

C.BECHSTEIN- standarts - Eiropa 

 

Krāsa: melna, pulēta ar spīdumu 

Garums: 189 (+/- 0.5cm) 

Platums: Ne mazāks kā 153,5 cm 

Augstums: 102 cm 

Svars: ne smagāks, kā 312 kg neto, ne vieglāks, kā 310 kg.  

Skaņojums: 442 Hz 

Tapu bloks: Laminēts ar dižskabārža kārtu 

Mehānika: Speciāli W. Hoffmann modelim izstrādāts C. Bechstein mehānisms 

Skāriena svars: 53 - 47+/-2 grami, atsvars 24 - 28 grami ar precīzi akselerētu mehāniku; 

Stīgas: Nr. 1 = 1370mm; spriegums + 1038 Newton;  

Nr. 88 = 51mm, katras stīgas spriegums = 689 Newton 

Āmuriņa urbuma leņķis: 91 grāds 

Garantija: Ne mazāk kā 5 gadi 

Garantijas apkalpošana: Uz vietas 
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Pielikums Nr. 2  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkuma “Flīģeļu iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolā (identifikācijas Nr. 

RDKS 2016/1)” 

 

Nr. 

p. k. 

Iepirkuma nosaukums Daudzums Cena bez PVN 

(EUR) 

PVN _____% 

(EUR) 

 1. Flīģelis (Izmēri: 189 cm 

garums, 153,5 cm platums, 

ražots Eiropā) 

 

 

1 

 
  

Summa kopā EUR__________bez PVN 

PVN 21%_______ 

Summa EUR kopā ar PVN______ 

 

_________________________________       ____________________ 

                           (paraksts)                                 (paraksta atšifrējums) 

 

                                                             

 

 

(datums) 
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Pielikums Nr. 3 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

________________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums) 

 

1. Tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai: 

 

Nr.  

p. k. 
Flīģelis 

Pretendenta piedāvātā flīģeļa tehniskais 

raksturojums (apraksts)  

Piedāvātais 

garantijas  

termiņš 

(mēnešos) 

    

 

2. Preces piegādes izpildes laika grafiks no līguma noslēgšanas brīža līdz preces piegādei  
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Pielikums Nr. 4 

Veikto piegāžu  

SARAKSTS 

 

Nr. 

p. k. 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

kontaktpersonas 

amats, vārds, 

uzvārds, tālruņa 

Nr. un/vai  

e-pasta adrese) 

Flīģelis Flīģeļu 

piegādes 

kopējais 

apjoms  

(EUR) 

Darbu 

izpildes 

laiks  

Darbu izpildes vieta 

      

 

 

 


