APSTIPRINĀTS
ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas
Iepirkuma komisijas sēdes
23.09.2022. protokolu
Nr. MMSB-22-1-pro

Iepirkuma
“Mūzikas instrumentu piegāde Bolderājas Mūzikas un mākslas skolai”
(identifikācijas Nr.BMMS 2022/2)

NOLIKUMS

Rīga
2022

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1. Pasūtītājs:
1.1. Rekvizīti:
Pasūtītāja nosaukums: IKSD Bolderājas Mūzikas un mākslas skola (turpmāk – Pasūtītājs).
Reģistrācijas numurs: 90011524360
Juridiskā adrese: Stūrmaņu iela-31, Rīga, LV-1016
Pasūtītāja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement
Tālrunis: Tālrunis 67474203
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Bankas kods: RIKOLV2X
Konta nr. LV72RIKO0021000916200
1.2. Kontaktpersonas, kuras tiesīgas sniegt informāciju par iepirkumu:
1.2.1. Par iepirkuma– IKSD Bolderājas Mūzikas un mākslas skola direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajā darbā Ināra Lipska, tel.67474205, e-pasta adrese: bmms@riga.lv ;
2. Iepirkuma dokumentu (turpmāk – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst iepirkuma nolikums
(turpmāk – Nolikums) ar pielikumiem:
2.1. Pretendenta pieteikuma veidne (Nolikuma 1. pielikums);
2.2. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2. pielikums);
2.3. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 3. pielikums)
2.4. Apliecinājums par pieredzes atbilstību. (Nolikuma 4. pielikums)
2.5. Piegādes līguma projekts (Nolikuma 5. pielikums)
Minētie pielikumi ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un ir saistoši visiem
pretendentiem.
3. Iepirkuma procedūra – iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. panta
normām.
4. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
4.1. Iepirkuma priekšmets ir: “Mūzikas instrumentu piegāde Bolderājas Mūzikas un mākslas skolai”
4.2. Iepirkums tiek dalīts iepirkuma divās daļās:
I daļa Pianīns ar klavieru solu plānotā līgumcena 10900.00 EUR (bez PVN)
II daļa Mūzikas instrumenti un to sastāvdaļas plānotā līgumcena 3500.00 EUR (bez PVN)
CPV kods: 37300000-1
4.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumu. Pretendents var iesniegt piedāvājumu
vienai vai divām daļām.
5. Paredzamais iepirkuma apjoms un specifikācija norādīta Nolikuma 2. pielikumā “Tehniskās
specifikācijas”.
6. Iepirkuma rezultātā tiks slēgti iepirkuma līgumi. (katrā iepirkuma daļā).
7. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina IKSD Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Iepirkumu
komisija (turpmāk - Komisija), kas izveidota ar 2022.gada 09.septembra Direktora Rīkojumu Nr.

MMSB-22-21-rs

8. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.

elektronisku

pieeju

Iepirkuma

dokumentācijai

9. Pasūtītājs ievietos skaidrojumus, papildus informāciju vai atbildēs uz ieinteresēto pakalpojumu sniedzēju
jautājumiem interneta mājaslapā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, kā arī nosūtīs atbildi
ieinteresētajam pakalpojumu sniedzējam, kas laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma
dokumentiem, piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot Likuma 36. panta otrā daļā noteikto. Informācijas apmaiņa starp
Pasūtītāju un ieinteresētajiem pretendentiem notiek saskaņā ar Likuma 38. panta nosacījumiem, latviešu
valodā.
10.Tiesības piedalīties iepirkumā ir fiziskai vai juridiskai personai vai pasūtītājam, piegādātāju apvienībai
jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt Iepirkuma priekšmetu atbilstoši Iepirkuma
dokumentu prasībām.
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II. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, VIETA UN APMAKSAS NOSACĪJUMI
11.Līguma izpildes laiks – 10 (desmit) dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.
12. Līguma izpildes vieta: IKSD Bolderājas Mūzikas un mākslas skola, Stūrmaņu iela-31, Rīga, LV-1016
III. KVALIFIKĀCIJAS UN ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
1.tabula
Prasības pretendentiem

Iesniedzamie dokumenti (Atlases dokumenti)

13. Uz Pretendentu nedrīkst būt attiecināmi
Likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas
nosacījumi.
14. Pretendentam – juridiskai personai
(personu apvienības gadījumā – katram
tās dalībniekam) jābūt reģistrētam
Latvijas Republikas komercreģistrā vai
līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā
iestādē ārvalstīs (neattiecas uz fiziskām
personām). Ja Pretendents ir fiziska
persona, tad tam jābūt reģistrētam kā
saimnieciskās darbības veicējam vai
komersantam.

Pasūtītāja pārstāvis pārbauda saskaņā ar Likuma
9.panta devītās daļas nosacījumiem.

16. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad
Nolikuma 10. un 11. punkts ir attiecināms uz
katru piegādātāju apvienības dalībnieku, kā
arī uz apakšuzņēmēju, ja tas nodrošina
līguma izpildi vairāk kā 10 % apmērā no
līguma vērtības. Nolikuma 12. punkts ir
attiecināms uz piegādātāju apvienību
kopumā.

Piegādātāju apvienība iesniedz dokumentus
saskaņā ar Nolikuma III daļas minētām prasībām.
Piegādātāju apvienība iesniedz vienošanos par
kopēju līguma izpildi un solidāru atbildību (ja
balstās uz finanšu iesējām), kā arī norāda
procentuālo darbu sadalījumu un darbu
uzskaitījumu, ko veiks katrs no piegādātāju
apvienības dalībniekiem. Piegādātāju apvienībai,
ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas, pēc savas
izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam
statusam vai noslēdz sadarbības līgumu. Ja
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība,
pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā
jāparaksta visiem piegādātāju apvienības
dalībniekiem vai šo dalībnieku pilnvarotiem
pārstāvjiem (pievienojami pilnvaras oriģināli vai
to apliecinātas kopijas).
Norāda apakšuzņēmējus un tiem nododamo
līguma daļu.

•
Par Latvijā reģistrētu Pretendentu
informācija tiks pārbaudīta Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā vai
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju
reģistrā (ja pretendents ir fiziska persona).
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz
reģistrācijas valsti apliecinoši dokumenti.
•
Pilnvara, ja Pretendenta, personu
apvienības vai apvienības dalībnieka iesniegtos
dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām
pārstāvēt Pretendentu, personu apvienību un tās
dalībniekus.
15. Pieredzes un prasības speciālistiem:
Iesniegt apliecinājumu par pieredzes atbilstību.
Pretendentam ir jābūt pieredzei iepriekšējo trīs (pielikums Nr. 4)
gadu (2019., 2020. 2021. un 2022.gada līdz Iesniegt 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi no klienta
piedāvājumu iesniegšanas dienai) pieredze (pasūtītāja)
mūzikas instrumentu piegādē, norādot veiktās
piegādes.
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Prasības pretendentiem

Iesniedzamie dokumenti (Atlases dokumenti)

17.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.
panta nosacījumiem Pretendents var iesniegt
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā
par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.

Var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas
2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7,
ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas
vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam,
kas
pieejama:
https://espd.eis.gov.lv.
Ja
Pretendents ir izvēlējies iesniegt EVIPD, tad
veidlapa jāiesniedz arī par katru personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju,
kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no iepirkuma līguma vērtības, bet, ja
Pretendents
ir
personu
apvienība
vai
personālsabiedrība – par katru tās dalībnieku.
Sagatavojot EVIPD veidlapu, Pretendents
papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu
“Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja
dalībvalsts tiesību normās” iekļaujot informāciju
par Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu.

18.

Pretendentam, lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, ir tiesības balstīties uz citu personu iespējām
saskaņā ar Likuma 45.panta astoto daļu un 46.panta ceturto daļu, šādā gadījumā pretendents iesniedz
apliecinājumu vai vienošanos par resursu nodošanu un/vai sadarbību līguma izpildē. Atbilstoši
Likuma 45.panta astotajai daļai, pretendentam un personai uz kuru balstās pretendents ir jābūt solidāri
atbildīgiem, kas jāatspoguļo apliecinājumā vai vienošanās.
IV. PIEDĀVĀJUMU IZSTRĀDĀŠANA UN NOFORMĒŠANA

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Pretendentam jāizstrādā, jānoformē un jāiesniedz piedāvājuma dokumenti saskaņā ar Ministru
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība” un Nolikuma prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas.
Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai
daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un
informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot Iepirkuma dokumentu
grozījumus, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus.
Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā. Oriģināliem
dokumentiem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem Pretendenta apliecinātiem šo
dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemti oriģinālo
dokumentu tulkojumi latviešu valodā.
Pretendenta dokumentiem, kas iesniegti citas valsts valodā, jāpievieno šo oriģinālo dokumentu
pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza
tulkojuma dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tehniskie
raksturojumi var būt latviešu vai angļu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā
dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums
latviešu valodā, izņemot tehniskos raksturojumus.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta
visiem personu apvienības dalībniekiem vai šo dalībnieku pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami
pilnvaras oriģināli).
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25.

26.

Dokumentus, kas attiecas uz apakšuzņēmēju vai citu personu, uz kuras iespējām balstās pretendents,
uz personu apvienību vai apvienības dalībniekiem, jāparaksta to personai ar pārstāvības tiesībām vai
to pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvara.
Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami EIS
www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.
V. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

27. Piedāvājuma sastāvā obligāti jāiekļauj šādas daļas: Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;
Pretendenta atlases dokumenti;
28. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar EIS www.eis.gov.lv
e-konkursu apakšsistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ norādītajām prasībām.
29. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti un informācija jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma III daļas
minētām prasībām un saskaņā ar EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ norādītajām prasībām.
VI. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA
30. Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš:
Piedāvājumi
jāiesniedz
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. līdz 2022. gada . 24. oktobrim plkst. 12:00.
31. Pretendents ir tiesīgs, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkumā.
32. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta galīgu nodomu piedalīties iepirkumā, visu Iepirkuma
dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
33. Piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada .24. oktobrī plkst. 13:00.
VII. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE
34. Pasūtītājs atlasa Pretendentus pēc kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, t.sk. atbilstību atlases un kvalifikācijas
prasības un tehniskajām specifikācijām.
35. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, nosakot zemāko
cenu.
36. Gadījumā, ja Pretendents, kurš atzīts par uzvarētāju atsauc savu piedāvājumu tā spēkā esamības
laikā vai nenoslēdz līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, pēc Pasūtītāja norādījuma Komisija lemj
par līguma tiesību piešķiršanu Pretendentam, kuram saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem
ir nākamā zemākā cena, vai Pasūtītājs pieņem lēmumu par Iepirkumu procedūras pārtraukšanu.
37. Gadījumā, ja nevienu Pretendentu nevar atzīt par atbilstošu, jo neviens piedāvājums neatbilst
Iepirkuma dokumentu prasībām, vai arī konkursam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija
izbeidz Iepirkuma procedūru bez uzvarētāja noteikšanas.
38. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt izsludinātā Iepirkuma jebkuru no divām daļām, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
39. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt izsludinātu Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
40. Komisija attiecībā uz izvēlēto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic
pārbaudi saskaņā ar Likuma 9.panta astoto daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju likuma 11.1 pantu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, kuram
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, Komisija
pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to
neattiecas Likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija
noteiks ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
Pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, Komisija to izslēgs no dalības Iepirkumā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:

Ināra Lipska
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1.pielikums

Iepirkumam BMMS 2022/2
Pretendenta dalības pieteikums
IKSD ‘’Bolderājas Mūzikas un mākslas skola’’ mācību līdzekļu ‘’Mūzikas instrumenti’’ iegāde
identifikācijas Nr. BMMS 2022/2
Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem iepirkuma nolikuma noteikumus,
piekrītam piedalīties Iepirkumā un garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī
anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.
2022. gada ___. _____________
Kam:

IKSD“ IKSD Bolderājas Mūzikas un mākslas skola”
Stūrmaņu iela-31, Rīga, LV-1016

Pretendents: ___________________________________________________________________________
(nosaukums)

Juridiskā adrese: _______________________________________________________________________
Uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: ___________________________________________
Pretendents ir “mazais” vai “vidējais” uzņēmums (vajadzīgo pasvītrot)
Pretendents (piegādātājs) ir *mazais vai **vidējais uzņēmums
*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums
un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus eiro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250
personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro, un/vai, kura gada bilance kopā
nepārsniedz 43 miljonus eiro.
Mēs piedāvājam piegādāt Mūzikas instrumentus:
līgumcena ___________________________EUR
PVN ___________________________ EUR
Līgumsumma ar PVN_________________ EUR
(cipariem)

_________________________________________________________________________________________ EUR
(vārdiem)

1.

Kontaktpersona (tālrunis, fakss, e-pasts): _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________
(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)

_______________
(paraksts)

_____________________
(vārds, uzvārds)

6

2.pielikums
Iepirkumam ID Nr. BMMS 2022/2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mūzikas instrumentu ražošanā izmantoti tikai tādas kvalitātes materiāli un sastāvdaļas, kuru
tehniskās,funkcionālās un kvalitātes prasības nav zemākas par turpmāk uzskaitītajām*:
N.p.
k.
1.

Instruments
I daļa
Pianīns ar
klavieru solu.

Instrumentu tehniskais apraksts, prasības
(vai ekvivalents)
Krāsa – melna, pulēta;
Augstums – ne mazāk, kā 131 cm;
Dziļums – ne vairāk, kā 62 cm;
Platums – ne vairāk, kā 153 cm;
Svars – ne vairāk, kā 228 kg;
Skaņojums – 442 Hz;
Rezonatora materiāls – egle, masīvkoks, nelaminēts;
Rezonatora laukums – ne mazāks, kā 1,32 m2;
Rezonatora ribu skaits – ne mazāk, kā 11;
Korpusa balstu skaits – ne mazāk, kā 4;
Korpuss – īpaši sagatavots konkrētajam ģeogrāfiskajam
reģionam (Eiropa);
Rāmis – čuguna, izgatavots izmantojot V-Pro
vakuumtehnoloģiju;
Klaviatūras vāks – lēni, klusi aizverams, ar saudzējošu
mehānismu;
Stīgas – pulēts tērauds, basos ar kapara tinumiem;
Garākā basu stīga – ne īsāka, kā 1185,6 mm;
Stīgu stiprinājums – pa vienai;
Virbuļsols – vairākslāņu kļavas masīvkoks bez Multiplex vai
Delignit laminējuma;
Mehānika – īpaši konstruēta attiecīgajam klavieru modelim,
izgatavota bez plastmasas, karbona vai kompozītmateriālu
izmantošanas;
Galvenā mehānikas sliede – no ekstrudēta alumīnija,
Āmuriņi – FFW filcs;
Klaviatūra – gradēta no 55g basos līdz 48g diskantā;
Balto taustiņu pārklājuma materiāls – akrila sveķi;
Melno taustiņu pārklājuma materiāls – fenola sveķi;
Ruļļi – misiņa;
Pedāļi – trīs, misiņa;
Klavieru sols – melns, iekļauts cenā;
Piegāde un uzstādīšana – iekļauta cenā;
Pirmā uzskaņošana – iekļauta cenā;
Garantijas apkalpošana – uz vietas;
Garantija – ne mazāk, kā 5 gadi;
Ražotāja apliecinājums (sertifikāts) piegādātāja (dīlera)
autorizāciju un tiesībām pārstāvēt ražotāju garantijas
jautājumos.

Skaits
1
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2.

II daļa
Mūzikas
instrumenti un to
sastāvdaļas.

2.1. Sitamie instrumenti ar piederumiem.

1

Bungu komplekts:
Bungu krēsls: Bungu krēsls
Statīvu komplekts: Bungu statīvu komplekts (1x Bassbungas
pedālis; 1x Solo bung statīvs ; 2x Šķīvju statīvi, dzērves tipa ;
1x Hi-Hat statīvs)
Šķīvja statīvs: Šķīvja statīvs, dzērvestips.
Bungu šķīvju komplekts: Bungu šķīvju komplekts (14" Hi-Hat
šķivji; 16" Crash šķīvis; 18" Crash šķīvis; 20" Ride šķīvis)
Bungu kociņi: Bungu kociņi no hikori koka ar neilona galiem.
Bungu katlu sadaļa:
Bass bunga – 20”x16”
Tom tom 1 – 10”x07”
Tom Tom 2 – 12”x08”
Grīdas toms– 14”x14”
Solo Bunga – 14”x05”
Korpusu materiāls – Kļava
Korpusu krāsojums – lakots.
Korpusa metāla stiprinājumi – hromēti
Presētas tērauda stīpas – solo bungai, Tom Tom1 un tom tom 2
un grīdastomam.
Koka stīpa bassa bungai, skavas stīpu stiprināšanai un
spriegošanai.
Bungu krēsls – Sēdvirsma apala ar zamša virsmu. Krēsla
pamatne sastāv no trim kājām, galos gumijas uzmavas. Krēsls
ar regulējamu augstumu.
Statīvu komplekts:
Hi-hat statīvs – ar trīs kājām, galos gumijas uzmavas. Pēdas
pamatne – grozāma. Statīvs sastāv no divām teleskopiskām
daļām– regulējams.
Solo bungas statīvs – sastāv no trim kājām, galos gumijas
uzmavas. Teleskopisks, sastāv no divām daļām, regulējams.
Trīs roku bungu grozs, galos gumijas uzmavas.
Bass bungas pedālis – Grīdas plāksne, pēdas pamatne, ķēde,
atspere, pedāļa vālīte.
Šķivju statīvi 2 gb. – Sastāv no trim kājām, galos gumijas
uzmavas. Trīsdaļīgs kāts, teleskopisks, regulējams. Dzērves tips
– divi filci, skrūve.
Šķivju statīvs. – Sastāv no trim kājām, galos gumijas uzmavas.
Trīsdaļīgs kāts, teleskopisks, regulējams. Dzērves tips – divi
filci, skrūve.
Šķīvju sadaļa:
Hi-hat šķivji – sastāv no diviem šķīvjiem 14” collas B-20
bronzas materiāls
Crash šķīvji – 2 gb. 16” colas un 18” diamterā B-20 bronzas
materiāls
Ride šķīvis 1gb 20” collas B-20 bronzas materiāls
Bungu kociņi 4 pāri – Naturāla hikori koka bungu valītes ar
neilona tipa uzgali, ovāla formā.
Komplektā ar bungu komplektu jābūt:
1x bassa bunga
1x tom tom 1
1x tom tom 2
1x grīdastoms
1x solo bunga
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Dubultais tomu turētājs uz bass bungas.
Šķīvju komplekts;
2x hi-hat šķīvji
1x 16” crash
1x 18” crash
1x 20” ride
Statīvu komplekts:
1x bass bungas pedālis
1x hi-hat statīvs
1x solo bungas statīvs
2x šķīvju statīvi(dzērves tipa)
Šķivju statīvs:
1x Šķīvju statīvs(dzērves tipa)
2.2.Vijoles komplekts 1/8
Vijoles korpuss: egles koka augšdeka ar kļavas koka sāniem un
apakšējo deku
Tapiņas: melnkoks
Stīgturis: karbona ar tīrskaņotājiem
Zodturis: melnkoka
Steķis: Hidersine, kļavas koka
Brazīļkoka lociņš
Komplektā ietilpst vijole, kaste, lociņš un kanifolijs

1

2.3.Vijoles komplekts Hidersine Venezia 4/4

1

Korpuss: egles koka augšdeka ar viļņotās kļavas koka sāniem un
apakšējo deku
Tapiņas: melnkoks
Stīgturis: melnkoka ar tīrskaņotāju mi stīgai
Zodturis: melnkoka
Steķis: Hidersine, kļavas koka
Brazīļkoka lociņš ar melnkoka frošu
Komplektā ietilpst vijole, kaste, lociņš un kanifolijs
2.4.Mežrags

1

Misiņa zvans 11″ = 280 mm
Zelta misiņa caurule
Niķeļa sudraba ārējie slaidi
Mehāniskais savienojums ar metāla lodveida savienojumiem
Regulējams pirkstu āķis
Regulējams roku balsts (Flipper)
Lakota apdare
Svars līdz 3.00 kg.
Viegls formas futrālis ar mugursomas komplektu

*Tehniskajā specifikācijā noteiktas minimālās prasības iepirkuma priekšmetam, norādēm uz
izmantotā materiāla izcelsmes reģionu ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt
ekvivalentus materiālus un sastāvdaļas. Ja tiek piedāvāti ekvivalenti materiāli un sastāvdaļas, to
tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības nedrīkst būt zemākas kā tehniskajā specifikācijā
norādītās.
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Pielikums Nr.3
Iepirkumam ID Nr. BMMS 2022/2

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums:
Identifikācijas Nr.:
Kam:

„ Mūzikas instrumentu piegāde Bolderājas Mūzikas un mākslas skolai”
BMMS 2022/2
Bolderājas Mūzikas un mākslas skola
Stūrmaņu iela 31, Rīgā, LV – 1016

1. Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, (Pretendenta nosaukums) apliecinām, ka piekrītam
Konkursa nolikuma prasībām un piedāvājam veikt Precēm I daļā un/vai precēm II daļā piegādi
par zemāk minētam cenām:
Iepirkuma daļas un
Iepirkuma priekšmets

Vērtējamais
apjoms

Cena EUR par 1
gab., kompl. bez
PVN

Cena EUR par 1
gab., kompl. ar
PVN

I daļa “Pianīns ar klavieru solu”
1. Pianīns ar klavieru solu
1
Kopējā vērtējamā cena par I iepirkuma daļu preci Nr.1
EUR bez PVN
Kopējā vērtējamā cena par I iepirkuma daļu preci Nr.1
EUR ar PVN
II daļa “Mūzikas instrumenti un to sastāvdaļas”
2.1.Sitamie instrumenti ar piederumiem
1
Kopējā vērtējamā cena par II iepirkuma daļu preci Nr.2.1.
EUR bez PVN
Kopējā vērtējamā cena par II iepirkuma daļu preci Nr.2.1.
EUR ar PVN
1
2.2. Vijoles komplekts 1/8
1
2.3. Vijoles komplekts 4/4
Kopējā vērtējamā cena par II iepirkuma daļu preci
Nr. 2.2. un 2.3. EUR bez PVN
Kopējā vērtējamā cena par II iepirkuma daļu preci
Nr. 2.2. un 2.3. EUR ar PVN
1
2.4. Mežrags
Kopējā vērtējamā cena par II iepirkuma daļu preci
Nr. 2.4. EUR bez PVN
Kopējā vērtējamā cena par II iepirkuma daļu preci
Nr. 2.4. EUR ar PVN

2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
_____________________________________________________________________;
2.2.
katras
personas
atbildības
apjoms:
__________________________________________.
3. Mēs apliecinām, ka mums ir sertifikāti vai citi dokumenti, piedāvātās preces pārdošanai,
atbilstoši
valsts normatīvo aktu prasībām.
4. Mēs apliecinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
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5. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Konkursā.
6. Mēs apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā un mēs, kā
arī
ar mums saistīta juridiskā persona, neesam iesaistīti Konkursa sagatavošanā, saskaņā ar PIL
18.panta ceturto daļu.
7. Preces cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta izmaksas,
visi
valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci, tās
piegādi,
uzstādīšanu.
8. Līguma izpildes laikā Preces cena netiks paaugstināta.
9. Mēs apliecinām, ka esam mazais vai vidējais ____ vai lielais ____ uzņēmums (attiecīgo
atzīmēt)⃰.
Mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada
bilance
kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz
50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
⃰

Pretendenta nosaukums:

_______________________________

Reģistrēts:

_______________________________

ar Nr.:

_______________________________

Juridiskā adrese:

_______________________________

Biroja adrese:

_______________________________

Kontaktpersona:

_______________________________

Telefons:

_______________________________

E-pasta adrese:

_______________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

Nodokļu maksātāja Reģ. Nr.: _______________________________
Banka:

_______________________________

Kods:

_______________________________

Konts:

_______________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajā ietverto
informāciju, noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Visas iesniegto dokumentu
kopijas atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
2. Vārds, uzvārds:
Amats:

_____________________________
_____________________________
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4.pielikums
Iepirkumam ID Nr. BMMS2022/2

Iepirkuma
“Mūzikas instrumentu piegāde Bolderājas Mūzikas un mākslas skolai”
Identifikācijas Nr. BMMS2022/2
Informācija par Pretendenta pieredzi

Nr.
p.k
.

Pretendenta klienta
(pasūtītāja)
nosaukums,
reģistrācijas
numurs un
kontaktinformācija

Pakalpojuma
līguma laiks
(no/līdz) un
vieta

Īss sniegtā pakalpojuma
apraksts

Līguma
summa
(pakalpojuma
apjoms
naudas
izteiksmē)

1
2
3
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību nolikuma
prasībām.
Parakstītāja (pretendenta paraksttiesīgās personas) vārds, uzvārds un amats
Datums, vieta
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PIEGĀDES LĪGUMS
(projekts)
Rīgā

Pielikums Nr.5

2022. gada ___.__________
Rīgas valstspilsētas izglītības iestāde IKSD Bolderājas Mūzikas un mākslas skola reģ.Nr. 90011524360,
adrese Stūrmaņu iela 31, Rīga, LV-1016, turpmāk – Pircējs, direktora Artūra Cingujeva personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības
nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 29.12.2021. nolikuma Nr.139 “Bolderājas Mūzikas un mākslas
skolas nolikums” 46. punktu no vienas puses, un
________________, reģistrācijas Nr.______________, turpmāk – Pārdevējs, valdes
priekšsēdētāja/locekļa ________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, katra
atsevišķi – Puse, kopā sauktas – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums.
1. Līguma priekšmets
1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Mūzikas instrumentu/s, turpmāk – Prece vai Pasūtījums,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un izmaksu tāmi (Līguma 2. pielikums), kas ir
Līgumam neatņemamas sastāvdaļas. Norēķini tiek veikti par Pircēja pasūtītajām un Pircējam faktiski
piegādātajām Precēm, preču pavadzīmē – rēķinā norādot Preču sortimentu, daudzumu un cenu.
2. Pārdevējs Pasūtījuma izpildi veic līdz 2022.gada ___.____________.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
1. Līguma kopējā summa ir ____ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk
– PVN). PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Līguma kopējā summa ietver samaksu par Preci un tās piegādi Pircējam.
3. Preces apmaksa tiek veikta __ (vārdiem) darba dienu laikā pēc Preces un rēķina iesniegšanas
Pircējam Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot Pārdevēja norādītajā kontā.
3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība
4.
3.1.Pārdevējs sagatavo un iesniedz Pircējam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši
Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai
par elektroniskā rēķina formātu.
5.
3.2.Pārdevējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina
apstrādes statusam.
3.3. Ja Pārdevējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu,
Pircējs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pārdevējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi
un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no
dienas, kad Pārdevējs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.
6. Preces piegāde un pieņemšanas kārtība
1. Pārdevējs Preci piegādā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas .
2. Īpašuma tiesības uz Preci Pircējs iegūst ar Preces rēķina apmaksas veikšanas brīdi.
3. Preču pieņemšana notiek Pārdevēja telpās Stūrmaņu iela 31, Rīga, LV-1016, parakstot preces
rēķinu un Preču pieņemšanas – nodošanas aktu.
7. Garantija
1. Pārdevējs nodrošina Preces garantijas laiku __ (____) gadus no Preces piegādes brīža.
2. Garantijas laikā konstatētos Preces defektus Pircējs paziņo Pārdevējam iesniedzot rakstisku
pieteikumu.
3. Ja pieteikums par Preces defektiem saņemts sešu mēnešu laikā pēc Preces piegādes, Pārdevējam
30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāveic preces apmaiņa vai jāatmaksā bojātās
preces vērtība. Ja preces bojājums konstatēts garantijas laikā pēc sešiem mēnešiem no tās piegādes brīža,
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Pārdevējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem
jānovērš norādītie Preces defekti, vai jāsniedz motivēta atteikuma atbilde garantijas saistību neizpildei.
4. Pārdevējs apņemas iepazīstināt Pircēju ar Preces ekspluatācijas noteikumiem un nodrošināt Preci
ar preces ekspluatācijas instrukciju valsts valodā.
8. Pušu atbildība
1. Par samaksas nokavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5 % apmērā no nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
2. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0.5 % apmērā no
Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
Pircējam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot Preces rēķina apmaksu.
3. Visi no Pārdevēja vai Pircēja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843.panta
noteikumiem.
4. Pircējs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un nepieņemt Preci, ja Pārdevējs pieļāvis Preces
piegādes nokavējumu vairāk kā 14 dienas.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama
rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Nepārvarama vara
1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes
nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja
paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra
u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti
normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.
2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā
pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās
iestādes izdotu dokumentu.
3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai
nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.
4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek
pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi.
5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko
sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.
11. Noslēguma noteikumi
1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu saistību izpildei.
2. Līguma izbeigšanās gadījumā Pusēm jānorēķinās par visām saistībām, kas radušās līdz Līguma
laušanas dienai.
3. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu
saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir
jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir
saistošs tās tiesību pārņēmējiem.
4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties.
Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma
noteikumus.
6. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros:
7.1. Pircēja kontaktpersona: Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajā darbā Ināra Lipska, tālr. 67474205, e-pasts: bmms@riga.lv;
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7.2. Pārdevēja kontaktpersona: _____________________________________, tālr.
______________, e-pasts ___________________.
8. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai
Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:
8.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;
8.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2
(otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;
8.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu.
9. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 2 (divām) lapām. Pusēm ir
pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

12.
Pircējs
___________________
Juridiskā adrese: Stūrmaņu iela-31
Tālrunis: 67474203
e-pasts: bmms@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga,
LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN. reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvija filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV72RIKO0021000916200
Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu
parakstīja A.Cingujevs

Pušu rekvizīti un paraksti
Pārdevējs
______________________
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:
Tālrunis
e-pasts:
Banka:
Kods:
Konts:

Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu
parakstīja V.Uzvārds
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1. pielikums
Piegādes līgumam
Tehniskā specifikācija/Izmaksu tāme
Teksts/Tabula

Pircējs

Pārdevējs

V.Uzvārds

V.Uzvārds
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2. pielikums
Piegādes līgumam
Izmaksu tāme
13.

Teksts

Pircējs

Pārdevējs

V.Uzvārds

V.Uzvārds
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