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TIRGUS IZPĒTE 

„Pianīna piegāde un uzstādīšana Kokneses Mūzikas skolai” 
 

projekta „Kokneses Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" Valsts 

Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros 
Nr. KND/TI/2019/1 

INSTRUKCIJA 

2019.gada 9.janvārī 

 

1. Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums  Kokneses novada dome 

Reģistrācijas numurs 90000043494 

Adrese Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, 

Kokneses novads, LV – 5113 

Kontaktpersona Māra Bitāne 

Kontaktinformācija mara.bitane@koknese.lv, 20499940; 65133636 
 

2. Informācija par tirgus izpēti: 

2.1. Tirgus izpētes metode: 

Publicēt instrukciju Kokneses novada pašvaldības mājas lapā 

www.koknese.lv sadaļā “Cenu aptaujas” 
+ 

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz 

elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus 
+ 

Veikt cenu izpēti internetā - 
Veikt pakalpojumu sniedzēju vai piegādātāju telefonisku vai 

klātienes aptauju 
- 

 

2.2. Pakalpojums tiek iepirkts VKKF projekta „Kokneses Mūzikas skolas materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana" ietvaros. 

3. Tirgus izpētes priekšmets: 

3.1. Pianīna piegāde un uzstādīšana Kokneses Mūzikas skolai saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (1.pielikums).  

4. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: 

4.1. Pretendentam jāiesniedz: 

4.1.1. Finanšu piedāvājums (2. pielikums) 

 

4.2. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 17.janvārim plkst. 

16:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu mara.bitane@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu 

vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā 

līdz iepriekšminētajam termiņam). 
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4.3. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa 

beigām.  

4.4. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām; 

5. Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība: 

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu. 

5.2. Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un  atbilstoša rēķina 

saņemšanas.  

6. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana: 

6.1.  Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti 

atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

6.2. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura 

noteikšanā kritērijs ir zemākā cena. 

6.3. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar 

lielāku pieredzi, par ko pārliecināsies, lūdzot iesniegt papildus informāciju. 

6.4. Pasūtītājs nedrīkst būt ar iespējamo izpildītāju saistīta persona likuma "Par nodokļiem 

un nodevām" izpratnē. Ja izpildītājs ir fiziska persona, tad šo noteikumu izpratnē 

Pasūtītājs un izpildītājs ir uzskatāmi par savstarpēji saistītām personām, ja tos vieno 

radniecība (attiecībā uz šādiem radiniekiem - tēvu, māti, vecomāti, vecotēvu, bērnu, 

mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli, pusmāsu), adopcijas attiecības (attiecībā uz adoptēto 

un adoptētāju) vai laulība. 
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1.pielikums 

TIRGUS IZPĒTE 

„Pianīna piegāde un uzstādīšana Kokneses Mūzikas skolai” 
Nr. KND/TI/2019/1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

  

1. Tirgus izpēte paredz jauna, Eiropas Savienībā ražota pianīna iegādi un piegādi 

Pasūtītājam ar šādām minimālām prasībām:  

1.1. Instrumentam 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. 

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

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

saistībām.  

2. Preces piegādes izpildes laika grafiks no līguma noslēgšanas brīža - ne ilgāk kā 40 

dienas pēc Pasūtītāja norādītās adreses: Lāčplēša iela 7, Koknese, Kokneses novads, 

LV – 5113. 

 

3. Pianīns 
 

Nr.

p.k. 
Prece, tās īpašības Pasūtītāja prasības 

1. Instruments Pianīns 

2. Skaits 1 

3. Marka YAMAHA B3  vai ekvivalents 

4. Krāsa Pulēta melna 

5. Augstums Ne zemāks par 121 cm 

6. Dziļums Ne mazāks par  62 cm 

7. Platums Ne šaurāks par 152 cm 

8. Svars Ne vieglāks par 237 kg 

9. Klaviatūras izmērs 88 taustiņi 

10. Skaņojums 442 Hz 

11. Balto taustiņu pārklājuma 

materiāls 

Akrila sveķu mastika 

12. Melno taustiņu pārklājuma 

materiāls 

Fenola sveķi 

13. Rāmis Čuguna, izgatavots izmantojot vakuuma tehnoloģiju – 

V-Pro tehnoloģija 

14. Rezonatora materiāls egle 

15. Virpuļsola materiāls kļava 

16. Stīgas  Pulēts tērauds (Roeslau, Pitthan) 

17. Mehānika Īpaši konstruēta attiecīgajam klavieru modelim, bez 

plastikas vai karbona detaļām 

18. Pedāļu skaits 3 

19. Garantijas laiks Ne mazāks kā 5 gadi 

20. Garantijas apkalpošana  Uz vietas 
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21. Prece Jauna un nelietota 

22. Kvalitāte Atbilstoši standartiem 

   

 Piegāde Piegāde un uzstādīšana iekļauta cenā 

 Uzskaņošana Pirmā uzskaņošana cenā 

 
   
4. Garantijas laiks: ne mazāk kā 5 (pieci) gadi. 

5. Piegādātājam prece jāpiegādā un jāuzstāda norādītajā adresē: Lāčplēša iela 7, Koknese, 

Kokneses novads, LV – 5113. 

6. Preces piegādes, uzstādīšanas un pirmās uzskaņošanas izmaksas jāiekļauj Piedāvājuma 

cenā.  

7. Piedāvājuma cena jānorāda euro, kopā ar PVN visām pozīcijām.  

 

 

  


