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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 Iepirkumu identifikācija Nr.ANP2014/44 

 

2. Pasūtītājs 
 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301 

 Reģistrācijas numurs: 90000018622 

 Tālruņa numurs:64381496, 64381501  

 Faksa numurs: 64381150 

 e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

 Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar 

Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

 Kontaktpersona par iepirkuma kārtību Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Ilona Kalniņa, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese 

ilona.kalnina@aluksne.lv. 

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, tālrunis 26431206. 

 

3.  Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1.  Iepirkums paredz jauna flīģeļa un jauna pianīna iegādi un piegādi Alūksnes muižas apbūves 

Brūža ēkā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(1.pielikums). 

4.2. CPV kods: 37311100-2 (klavieres). 

4.3. Iepirkums dalīts 2 (divās) daļās: 

4.3.1. iepirkuma 1.daļa “Flīģelis”. 

4.3.2. iepirkuma 2.daļa “Pianīns” . 

4.4.  Iepirkuma līguma izpildes (piegādes) termiņš 2015.gada 1.jūlijs līdz 2015.gada 10. jūlijs. 

4.5.  Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma Līguma projektu (skatīt 

4.pielikumu).  

4.6. Flīģeļa un pianīna iegādei un piegādei pasūtītājs ir paredzējis finansējumu: 

4.6.1.  iepirkuma 1.daļai līdz 35600,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti euro 00 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

4.6.2.  iepirkuma 2.daļai līdz 6300,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro 00 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Piedāvājumi, kuru piedāvātā līgumcena pārsniedz šo summu, tiek uzskatīti par 

neatbilstošiem pasūtītāja vajadzībām, tiek noraidīti un tālāk netiek skatīti. 
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5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 

16.00 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 6.1.apakšpunktā 

minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3.  Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, 

kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 8.decembrim, plkst.14.00, Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam 

jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.  

6.2.  Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.  

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Flīģeļa un pianīna iegāde” (identifikācijas Nr.ANP2014/44). 

Neatvērt līdz 2014.gada 8.decembra, plkst.14.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda 

pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2.  Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma vienu vai abām daļām. Katrs pretendents var iesniegt 

vienu piedāvājuma variantu. 

7.3.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām 

jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais 

diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas 

nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta 

pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4.  Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt 

attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju 

pareizību apliecina ar vienu apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju 

autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina 

paraksttiesīga persona.  

7.5.  Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 

radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

7.5.1.  norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

7.5.2.  pretendenta vai tā pārstāvja parakstu, paraksta atšifrējumu, amatu un zīmoga 

nospiedumu; 

7.5.3.  apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces un ir iesniegusi piedāvājumu. 

http://www.aluksne.lv/
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8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

8.1.1.  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; 

8.1.2.  pretendentam 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. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1.  Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkuma attiecīgai saskaņā ar 

nolikuma 2. un/vai 3.pielikumu “Piedāvājums iepirkumam”.  

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju 

Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam 

jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim ir pieredze: 

8.2.3.1. flīģeļu realizācijā un piegādē, ja pretendents piedāvājumu iesniedz 

iepirkuma 1.daļai; 

8.2.3.2. pianīna realizācijā un piegādē, ja pretendents piedāvājumu iesniedz 

iepirkuma 2.daļai. 

Jāiesniedz pretendenta pieredzi apliecinošs apraksts brīvā formā. 

8.2.4. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. 

Pretendentam jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa vai 

līdzvērtīgas iestādes ārzemēs izziņa (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas) par paraksttiesīgām personām (ja piedāvājumu paraksta 

pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

atbilstošs pilnvarojums). 

8.3. Tehniskais piedāvājums 

8.3.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikuma tehnisko specifikāciju 

prasībām. Tehnisko piedāvājumu sagatavo un norāda: 

8.3.1.1. 2.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 3.2.punktā, ja piedāvājumu 

iesniedz iepirkuma 1.daļai „Flīģelis”, 

8.3.1.2. 3.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 3.2.punktā, ja piedāvājumu 

iesniedz iepirkuma 2.daļai „Pianīns”. 

8.3.2. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka piegādājot preci tiks iesniegts  

Eiropas Savienības izcelsmes sertifikāts. 

8.4. Finanšu piedāvājums  

8.4.1.  Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

8.4.2.  Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, 

transporta, piegādes, materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu 

iepirkumā paredzētā pakalpojuma izpildi. 

http://www.ur.gov.lv/
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8.4.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda: 

8.4.4.1. 2.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 3.3.punktā, ja piedāvājumu 

iesniedz iepirkuma 1.daļai „Flīģelis”, 

8.4.4.2. 3.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 3.3.punktā, ja piedāvājumu 

iesniedz iepirkuma 2.daļai „Pianīns”.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa par katru daļu atsevišķi. 

 

9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 

attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa 

faksu 64381150. 

 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija, atverot iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, vispirms 

pārbaudīs vai pretendenta iesniegtā piedāvājuma summa katrai daļai atsevišķi, nepārsniedz 

šī nolikuma 4.6.punktā norādīto pasūtītāja paredzēto finansējumu šajā iepirkumā paredzētai 

piegādei. Ja pretendenta piedāvājuma summa pārsniedz 4.6.punktā norādīto pasūtītāja 

paredzēto finansējumu pretendents tiks noraidīts bez tālākas vērtēšanas. Nolikuma 

4.6.punktam atbilstošie piedāvājumi tiks virzīti tālāk piedāvājumu atbilstības pārbaudei 

iepirkuma nolikuma prasībām 

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā 

norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām) atbilstošai iepirkuma daļai. Par atbilstošiem 

tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un Tehnisko 

specifikāciju prasībām katrai daļai atsevišķi. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, 

kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību 

iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām katrai daļai atsevišķi. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs 

vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija 

šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.6. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) par katru iepirkuma daļu atsevišķi. 

10.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 

(turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. 

Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 

mailto:dome@aluksne.lv
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pamatojoties uz PIL 8.2 panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes 

laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta astotās daļas 

noteikumiem. 

10.8.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

10.9.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.10. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.² panta 

noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

11. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi 

Ar katras iepirkuma daļas uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma līguma 

projektam (skatīt 4. un 5.pielikumā) un pretendenta piedāvājumam. 

 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
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1.pielikums 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA 

“FLĪĢEĻA UN PIANĪNA IEGĀDE” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/44) 
1.DAĻAI “FLĪĢELIS” 

 

1. Iepirkums paredz jauna, Eiropas Savienībā ražota flīģeļa iegādi un piegādi Pasūtītājam ar 

šādām minimālām prasībām:  

Nr.p.k. Raksturlielums Minimālās prasības 

1. Flīģelis Lielais koncertflīģelis  

Estonia Model 274 vai ekvivalents 

2. Skaits 1 (viens) 

3. Krāsa Melns, pulēts 

4. Izmērs Dziļums (garums)– ne mazāk kā 274 cm, 

Augstums – ne mazāk kā 101,5 cm, 

Platums – ne mazāk kā 158 cm 

5. Skaņojums Līdz 442 Hz un Duplex scale atsevišķi 

skaņojams 

6. Rezonatora kopējais laukums Ne mazāk kā 2,13m2 

7. Rezonatora materiāls Egle, augstākā klase 

8. Rezonatora dēļa ribu materiāls Egle, augstākā klase 

9. Rezonatora tiltiņu augšējā 

slāņa materiāls 

Kļava 

10. Garākā basa stīga Ne mazāk kā 201,80cm 

11. Basa stīgu materiāls  Varš 

12. Stīgas Tērauda 

13. Virbeļsola slāņi Ne mazāk kā 3 

14. Skaņošanas virbeļi Augstākās kvalitātes 

15. Āmuriņu materiāls Augstākās klases filcs 

16. Pedāļu skaits 3 (trīs) 

17. Vidējā pedāļa funkcija Sostenuto 

18. Rāmis Vienlaidus metāla lējums 

19. Ritentiņi Dubulti, kas pasargā grīdu 

20. Ritentiņu materiāls Misiņš 

21. Dubultrepetīcijas mehānika Renner vai ekvivalents 

22. Klavieru augšējais vāks Ar 3 atbalsta pozīcijām 

23.  Klavieru klaviatūras vāks Ar iebūvētu bremzēšanas ierīci 

24. Flīģeļa pārvalks Auduma vai mākslīgās ādas, melnā krāsā 

25. Piegāde Jāparedz flīģeļa piegāde Brūža ielā 7, 

Alūksnē, Alūksnes nov. 

26. Pirmā uzskaņošana Jāiekļauj cenā 

27. Kvalitāte Instrumentam ir jābūt Eiropas Savienības 

izcelsmes sertifikātam 

28. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi 

29. Piegādes termiņš 01.07.2015.-10.07.2015. 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA 

“FLĪĢEĻA UN PIANĪNA IEGĀDE” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/44) 
2.DAĻAI “PIANĪNS” 

 

1. Iepirkums paredz jauna, Eiropas Savienībā ražota pianīna iegādi un piegādi Pasūtītājam ar 

šādām minimālām prasībām:  

Nr.p.k. Raksturlielums Minimālās prasības 

1. Pianīns Akustiskās klavieres  

PETROF P 122 vai ekvivalents 

2. Skaits 1 (viens) 

3. Krāsa Melns, pulēts 

4. Izmērs Augstums – ne mazāks kā 121 cm 

Platums - ne mazāks kā 54cm 

Garums – ne mazāks kā 144 cm 

5. Klavieru konstrukcija Bērza 

6. Skaņojums 442 Hz 

7. Āmuriņi Renner – Petrof vai ekvivalents, 

Āmuriņa galvas Renner Abel Petrof K91 vai 

ekvivalents 

skaidri uztverams, viegls piesitiena punkts, 

tradicionāli ar rokām izgatavoto un kniedēto 

filca uzliku 

8. Klaviatūras konstrukcija Ideāli sabalansēts spēles svars visā mehānikā 

9. Pedāļi  Skaits 3 (trīs), izgatavoti no misiņa 

10. Rezonējošā plāksne Egles koks, rezonējošās plāksnes laukums ne 

mazāks kā 1.062 m2 

11. Ribu skaits 9, apaļveida ribas, izgatavotas no egles 

12. Taustiņu skaits 88, taustiņu svars no 48 g līdz 52 g 

13. Skaņošanas tapas Niķelētas tērauda 

14. Garākā basa stīga Ne mazāka kā 1046mm 

15. Klavieru krēsls Discacciati 105fr/40/12s vai ekvivalents 

Garums 55 cm ± 5 cm 

Platums 32 cm ± 5 cm 

Augstums 48/58 cm, regulējams 

Melns matēts ar melnu ādas virsmu  

16. Piegāde Jāparedz klavieru un klavieru krēsla piegāde 

Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes nov. 

17. Pirmā uzskaņošana Jāiekļauj cenā 

18. Kvalitāte Instrumentam ir jābūt Eiropas Savienības 

izcelsmes sertifikātam 

19. Garantijas laiks Ne mazāk kā 2 (divi) gadi 

20. Piegādes termiņš 01.07.2015.-10.07.2015. 
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2.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“FLĪĢEĻA UN PIANĪNA IEGĀDE” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/44) 
1.DAĻAI “FLĪĢELIS” 

 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas 

norēķinu konta rekvizīti) 

  

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

 

3. PIEDĀVĀJUMS 
3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Flīģeļa un pianīna iegāde” (identifikācijas 

Nr.ANP2014/44) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvātā 

līguma izpildi.  

3.2. Piedāvājam jaunu flīģeli …………..(norādīt ražotāju, marku un modeli) ar šādu tehnisko 

specifikāciju: 

Nr.p.k. Tehniskie rādītāji Pasūtītāja prasības Piedāvājums iepirkumam 

1. Flīģelis Lielais koncertflīģelis  

Estonia Model 274 vai 

ekvivalents 

 

2. Skaits 1 (viens)  

3. Krāsa Melns, pulēts  

4. Izmērs Dziļums (garums)– ne mazāk 

kā 274 cm, 

Augstums – ne mazāk kā 

101,5 cm, 

Platums – ne mazāk kā 158 

cm 

 

5. Skaņojums Līdz 442 Hz un Duplex scale 

atsevišķi skaņojams 

 

6. Rezonatora 

kopējais laukums 

Ne mazāk kā 2,13m2  

7. Rezonatora 

materiāls 

Egle, augstākā klase  

8. Rezonatora dēļa 

ribu materiāls 

Egle, augstākā klase  

9. Rezonatora tiltiņu 

augšējā slāņa 

materiāls 

Kļava  

10. Garākā basa stīga Ne mazāk kā 201,80cm  

11. Basa stīgu materiāls  Varš  
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12. Stīgas Tērauda  

13. Virbeļsola slāņi Ne mazāk kā 3  

14. Skaņošanas virbeļi Augstākās kvalitātes  

15. Āmuriņu materiāls Augstākās klases filcs  

16. Pedāļu skaits 3 (trīs)  

17. Vidējā pedāļa 

funkcija 

Sostenuto  

18. Rāmis Vienlaidus metāla lējums  

19. Ritentiņi Dubulti, kas pasargā grīdu  

20. Ritentiņu materiāls Misiņš  

21. Dubultrepetīcijas 

mehānika 

Renner vai ekvivalents  

22. Klavieru augšējais 

vāks 

Ar 3 atbalsta pozīcijām  

23.  Klavieru 

klaviatūras vāks 

Ar iebūvētu bremzēšanas 

ierīci 

 

24. Flīģeļa pārvalks Auduma vai mākslīgās ādas, 

melnā krāsā 

 

25. Piegāde Jāparedz flīģeļa piegāde 

Brūža ielā 7, Alūksnē, 

Alūksnes nov. 

 

26. Pirmā uzskaņošana Jāiekļauj cenā  

27. Kvalitāte Instrumentam ir jābūt Eiropas 

Savienības izcelsmes 

sertifikātam 

 

28. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi  

29. Piegādes termiņš 01.07.2015.-10.07.2015.  

 

3.3. Mūsu finanšu piedāvājums flīģelim saskaņā ar 3.2.punktā minēto tehnisko specifikāciju:  

Iepirkuma priekšmets Cena (EUR) 

..........(norādīt flīģeļa ražotāju, marku un modeli), saskaņā 

piedāvāto Tehnisko specifikāciju* 

 

Kopā bez PVN  

PVN 21%  

Kopā ar PVN  

* -  apliecinām, ka piedāvājuma cenā iekļauta flīģeļa piegāde Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, LV-4301. 

3.4. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem un piekrītam līguma 

projektā norādītiem nosacījumiem. 

3.5. Apliecinām, ka piedāvātā līgumcena būs nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā. 

 
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Uzņēmuma nosaukums:  
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3.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“FLĪĢEĻA UN PIANĪNA IEGĀDE” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/44) 
2.DAĻAI “PIANĪNS” 

 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas 

norēķinu konta rekvizīti) 

  

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

 

4. PIEDĀVĀJUMS 
3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Flīģeļa un pianīna iegāde” (identifikācijas 

Nr.ANP2014/44) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvātā 

līguma izpildi.  

3.2. Piedāvājam jaunu pianīnu…………..(norādīt ražotāju, marku un modeli) ar šādu tehnisko 

specifikāciju: 

Nr.p.k. Tehniskie rādītāji Prasības Piedāvājums iepirkumam 

1. Pianīns Akustiskās klavieres  

PETROF P 122 vai 

ekvivalents 

 

2. Skaits 1 (viens)  

3. Krāsa Melns, pulēts  

4. Izmērs Augstums – ne mazāks kā 121 

cm 

Platums - ne mazāks kā 54cm 

Garums – ne mazāks kā 144 

cm 

 

5. Klavieru 

konstrukcija 

Bērza  

6. Skaņojums 442 Hz  

7. Āmuriņi Renner – Petrof vai 

ekvivalents, 

Āmuriņa galvas Renner Abel 

Petrof K91 vai ekvivalents 

skaidri uztverams, viegls 

piesitiena punkts, tradicionāli 

ar rokām izgatavoto un 

kniedēto filca uzliku 

 

8. Klaviatūras 

konstrukcija 

Ideāli sabalansēts spēles svars 

visā mehānikā 

 

9. Pedāļi  Skaits 3 (trīs), izgatavoti no  
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misiņa 

10. Rezonējošā plāksne Egles koks, rezonējošās 

plāksnes laukums ne mazāks 

kā 1.062 m2 

 

11. Ribu skaits 9, apaļveida ribas, izgatavotas 

no egles 

 

12. Taustiņu skaits 88, taustiņu svars no 48 g līdz 

52 g 

 

13. Skaņošanas tapas Niķelētas tērauda  

14. Garākā basa stīga Ne mazāka kā 1046mm  

15. Klavieru krēsls Discacciati 105fr/40/12s vai 

ekvivalents 

Garums 55 cm ± 5 cm 

Platums 32 cm ± 5 cm 

Augstums 48/58 cm, 

regulējams 

Melns matēts ar melnu ādas 

virsmu  

 

16. Piegāde Jāparedz klavieru un klavieru 

krēsla piegāde Brūža ielā 7, 

Alūksnē, Alūksnes nov. 

 

17. Pirmā uzskaņošana Jāiekļauj cenā  

18. Kvalitāte Instrumentam ir jābūt Eiropas 

Savienības izcelsmes 

sertifikātam 

 

19. Garantijas laiks Ne mazāk kā 2 (divi) gadi  

20. Piegādes termiņš 01.07.2015.-10.07.2015.  

 

3.3. Mūsu finanšu piedāvājums pianīnam saskaņā ar 3.2.punktā minēto tehnisko specifikāciju:  

Iepirkuma priekšmets Cena (EUR) 

..........(norādīt pianīna ražotāju, marku un modeli), saskaņā 

piedāvāto Tehnisko specifikāciju* 

 

Kopā bez PVN  

PVN 21%  

Kopā ar PVN  

* -  apliecinām, ka piedāvājuma cenā iekļauta pianīna piegāde Brūža ielā 7, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301. 

3.4. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem un piekrītam līguma 

projektā norādītiem nosacījumiem. 

3.5. Apliecinām, ka piedāvātā līgumcena būs nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā. 

 
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Uzņēmuma nosaukums:  
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4.pielikums 
Iepirkumam ar identifikācijas  

Nr.ANP2014/44 

P I R K U M A    L Ī G U M S   

Nr. ANP/1-45.1/14/……….. 
 

Alūksnē,                                           2014.gada …… …………. 

 

 Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta VID nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 

90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV–4301, turpmāk tekstā – 

“Pircējs”, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, rīkojas tās 

izpilddirektore  Janīna ČUGUNOVA, no vienas puses, un 

 ……………………………………………………………………………..……………., 

turpmāk tekstā – “Pārdevējs”, kuras vārdā, pamatojoties ……………………………………… 

darbojas ………………………………..  ……………………………………………….., no otras 

puses,   

 abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – „Līdzēji”, pamatojoties uz Alūksnes novada 

pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktajā kārtībā rīkotā iepirkuma „Flīģeļa un 

pianīna iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2014/44), turpmāk šī līguma tekstā saukts 

„Iepirkums”, rezultātiem un „Pārdevēja” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1.   LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Jauna flīģeļa piegāde Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, saskaņā ar šī Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Iepirkuma 1.daļa „Flīģelis”). 

 

2.   LĪGUMA NOSACĪJUMI 

2.1. “Pārdevējs”, saskaņā ar pašvaldības Iepirkuma (identifikācijas Nr.ANP2014/44) 

nolikuma pielikumā pievienotajā dokumentā „Tehniskās specifikācijas” (Iepirkuma  

1.daļai „Flīģelis”), kas ir šī līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa, noteiktajām 

prasībām, apņemas pārdot un piegādāt „Pircēja” noteiktajā vietā Alūksnes pilsētā, 

Eiropas Savienībā ražotu flīģeli. 

2.2. “Pārdevējs” apņemas veikt flīģeļa un tā pārvalka piegādi (piegādājot flīģeli 

„Pārdevējs” iesniedz „Pircējam” flīģeļa Eiropas Savienības izcelsmes sertifikātu) 

Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā un pirmo flīģeļa uzskaņošanu, laikā no 

2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 10.jūlijam. 

 2.3. “Pircējs” apņemas pieņemt augstāk minēto preci un samaksāt par to šajā līgumā 

noteiktajā apmērā un kārtībā. 

 

3.  APMAKSAS KĀRTĪBA UN GARANTIJAS  

3.1. Puses vienojas, ka kopējā pirkuma summa, ieskaitot flīģeļa pārvalku, piegādi „Pircēja” 

norādītajā vietā un pirmo uzskaņošanu, sastāda līgumcenu – ………… EUR 

(………………………………euro un … centi), PVN maksājums …………. EUR 

(……………………………… euro un …. centi), kopā ………….. EUR 

(………………………………. euro un ….. centi). 

3.2.  “Pircējs” apņemas samaksāt šī līguma 3.1.punktā minēto summu par flīģeļa piegādi šī 

līguma 2.2.punktā norādītajā vietā – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc flīģeļa pieņemšanas 

– nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu „Pārdevēja” 

bankas kontā. 
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3.3.  „Pārdevējs” garantē flīģeļa un tā pārvalka kvalitāti 5 gadu laikā no pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

3.4.  Šī līguma 3.3.punktā noteiktās garantijas laikā “Pārdevējs” apņemas 15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā no bojājuma konstatēšanas dienas (par bojājuma konstatēšanas dienu 

puses atzīst dienu, kad abas puses paraksta defektu aktu vai, ja „Pārdevējs” atsakās vai 

vilcinās to parakstīt, tad dienā, kad saņemts eksperta atzinums par flīģelim konstatēto 

defektu)  novērst ražotāja vai piegādes laikā to veikušās personas vainas vai 

neuzmanības dēļ radušos flīģeļa bojājumus par saviem līdzekļiem, vai bojātā flīģeļa 

apmaiņu pret citu – līguma un Iepirkuma tehniskās specifikācijas nosacījumiem 

atbilstošu flīģeli. 

 

4. LĪGUMA SEVIŠĶIE NOSACĪJUMI 

4.1. Puses apņemas samaksāt līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās naudas summas vai 

nepiegādātā flīģeļa vērtības par katru nokavējuma dienu gadījumā, taču ne vairāk kā 

10% no līgumcenas, ja līgumsaistības netiek izpildītas līgumā noteiktajā termiņā. 

4.2. „Pircējs” ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu sakarā ar līgumsaistību nepildīšanu no 

„Pārdevēja” puses, gadījumā, ja flīģeļa piegāde tiek kavēta vairāk kā par 30 dienām 

pēc šī līguma 2.2. punktā minētā termiņa, piedzenot līgumsodu 10% apmērā no 

līgumcenas. 

4.3.  Puses vienojas, ka piegādes termiņa kavējums un līgumsoda aprēķins tiek skaitīts no 

līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa pēdējās dienas.  

4.4.  Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, ar pielikumiem: 

4.4.1. tehniskā specifikācija Iepirkuma  1.daļai „Flīģelis” uz 1 (vienas) lapas; 

4.4.2. ………………………………… iesniegtais piedāvājums uz … (…..) lapām; 

4.4.3. ………………………………………………………………………………… 

ar vienādu juridisku spēku un glabājas pie katras no pusēm. 

4.5.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma nosacījumu 

pilnīgas izpildes brīdim. 

4.6.   Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma izpildes nosacījumiem, izņemot šajā 

līguma paredzēto gadījumu. 

4.7.  Strīdus, kas var rasties līguma izpildes laikā, puses risina savstarpēji vienojoties vai 

likumā noteiktajā kārtībā – tiesas ceļā. 

 

PĀRDEVĒJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

(…………………………) 

 

2014.gada …………………. 

 PIRCĒJS 

 Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301, 

tālr. 64381496, fakss 64381150, 

e-pasts: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, 

kods UNLALV2X, konta Nr. 

LV58 UNLA 0025 0041 3033 5 

 

___________________ 

 

(Janīna ČUGUNOVA) 

 

2014.gada …………………. 
 

mailto:dome@aluksne.lv
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5.pielikums 

Iepirkumam ar identifikācijas  

Nr.ANP2014/44 

P I R K U M A    L Ī G U M S   

Nr. ANP/1-45.1/14/……….. 
 

Alūksnē,                                           2014.gada …… …………. 

 

 Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta VID nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 

90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV–4301, turpmāk tekstā – 

“Pircējs”, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, rīkojas tās 

izpilddirektore  Janīna ČUGUNOVA, no vienas puses, un 

 ……………………………………………………………………………..……………., 

turpmāk tekstā – “Pārdevējs”, kuras vārdā, pamatojoties ……………………………………… 

darbojas ………………………… ……………………………………………….., no otras puses,   

 abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – „Līdzēji”, pamatojoties uz Alūksnes novada 

pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktajā kārtībā rīkotā iepirkuma „Flīģeļa un 

pianīna iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2014/44), turpmāk šī līguma tekstā saukts 

„Iepirkums”, rezultātiem un „Pārdevēja” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1.   LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Jauna pianīna piegāde Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, saskaņā ar šī Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Iepirkuma 2.daļa „Pianīns”). 

 

2.   LĪGUMA NOSACĪJUMI 

2.2. “Pārdevējs”, saskaņā ar pašvaldības Iepirkuma (identifikācijas Nr.ANP2014/44) 

nolikuma pielikumā pievienotajā dokumentā „Tehniskās specifikācijas” (Iepirkuma  

2.daļai „Pianīns”), kas ir šī līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa, noteiktajām 

prasībām, apņemas pārdot un piegādāt „Pircēja” noteiktajā vietā Alūksnes pilsētā, 

Eiropas Savienībā ražotu pianīnu. 

2.2. “Pārdevējs” apņemas veikt pianīna un pianīna krēsla piegādi (piegādājot pianīnu 

„Pārdevējs” iesniedz „Pircējam” pianīna Eiropas Savienības izcelsmes sertifikātu) 

Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā un pirmo pianīna uzskaņošanu laikā no 

2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 10.jūlijam. 

2.3.  “Pircējs” apņemas pieņemt augstāk minēto preci un samaksāt par to šajā līgumā 

noteiktajā apmērā un kārtībā. 

 

3.  APMAKSAS KĀRTĪBA UN GARANTIJAS  

3.1. Puses vienojas, ka kopējā pirkuma summa, ieskaitot pianīna un pianīna krēsla, 

piegādi „Pircēja” norādītajā vietā un pirmo uzskaņošanu, sastāda līgumcenu – 

………… EUR (………………………………euro un … centi), PVN maksājums 

…………. EUR (……………………………… euro un …. centi), kopā ………….. 

EUR (………………………………. euro un ….. centi). 

3.2.  “Pircējs” apņemas samaksāt šī līguma 3.1.punktā minēto summu par pianīna piegādi 

šī līguma 2.2.punktā norādītajā vietā – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pianīna 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu 

„Pārdevēja” bankas kontā. 
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3.3.  „Pārdevējs” garantē pianīna un pianīna krēsla kvalitāti 5 gadu laikā no pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

3.4.   Šī līguma 3.3.punktā noteiktās garantijas laikā “Pārdevējs” apņemas 15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā no bojājuma konstatēšanas dienas (par bojājuma konstatēšanas 

dienu puses atzīst dienu, kad abas puses paraksta defektu aktu vai, ja „Pārdevējs” 

atsakās vai vilcinās to parakstīt, tad dienā, kad saņemts eksperta atzinums par 

pianīnam konstatēto defektu)  novērst ražotāja vai piegādes laikā to veikušās personas 

vainas vai neuzmanības dēļ radušos pianīna bojājumus par saviem līdzekļiem, vai 

bojātā pianīna apmaiņu pret citu – līguma un Iepirkuma tehniskās specifikācijas 

nosacījumiem atbilstošu pianīnu. 

 

4. LĪGUMA SEVIŠĶIE NOSACĪJUMI 

4.1. Puses apņemas samaksāt līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās naudas summas 

vai nepiegādātā pianīna vērtības par katru nokavējuma dienu gadījumā, taču ne vairāk 

kā 10% no līgumcenas, ja līgumsaistības netiek izpildītas līgumā noteiktajā termiņā. 

4.2. „Pircējs” ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu sakarā ar līgumsaistību nepildīšanu no 

„Pārdevēja” puses, gadījumā, ja pianīna piegāde tiek kavēta vairāk kā par 30 dienām 

pēc šī līguma 2.2. punktā minētā termiņa, piedzenot līgumsodu 10% apmērā no 

līgumcenas. 

4.3.   Puses vienojas, ka piegādes termiņa kavējums un līgumsoda aprēķins tiek skaitīts no 

līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa pēdējās dienas.  

4.4.  Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, ar pielikumiem: 

4.4.1. tehniskā specifikācija Iepirkuma  2.daļai „Pianīns” uz 1 (vienas) lapas; 

4.4.2. ………………………………… iesniegtais piedāvājums uz … (…..) lapām; 

4.4.3. ………………………………………………………………………… 

ar vienādu juridisku spēku un glabājas pie katras no pusēm. 

4.5.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma nosacījumu 

pilnīgas izpildes brīdim. 

4.6.   Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma izpildes nosacījumiem, izņemot 

šajā līguma paredzēto gadījumu. 

4.7.  Strīdus, kas var rasties līguma izpildes laikā, puses risina savstarpēji vienojoties vai 

likumā noteiktajā kārtībā – tiesas ceļā. 

 

PĀRDEVĒJS 
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