SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401
IEPIRKUMU KOMISIJAS
LĒMUMS Nr.20
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
„Publisks izpildījums (Besas lomas oriģinālizpildījums) Džordža Gēršvina operas
“Porgijs un Besa” koncertiestudējumā”
(iepirkuma identifikācijas numurs: LielaisDzintars 2016/18)
Liepājā,

2016.gada 7.jūlijā

Iepirkumu komisija, kas izveidota ar SIA “Lielais Dzintars” 2016.gada 17.maija rīkojumu Nr.24, šādā
sastāvā:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
Aldis Kaupa - SIA “Lielais Dzintars” ēku ekspluatācijas
un aprīkojuma nodrošināšanas inženieris
Iepirkumu komisijas locekļi:
Zaiga Lediņa - SIA “Lielais Dzintars” galvenā grāmatvede
Dace Miče - SIA “Lielais Dzintars” juriste
Pieaicinātie eksperti:
Nora Sudmale - SIA “Lielais Dzintars” producente
Iepirkuma procedūras veids:

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Administratīvie, sociālie, izglītības, veselības aprūpes un
kultūras
pakalpojumi
(CPV
kods
92312000-1
(mākslinieciskie pakalpojumi)) ir Publisko iepirkumu
likuma 2.pielikuma minētie pakalpojumi

Pretendents:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
sešpadsmitās daļas 1.punktu „Pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus,
ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikumā minētajiem
pakalpojumiem”
- Slēgt par par publisku izpildījumu (Besas lomas
oriģinālizpildījums) Džordža Gēršvina operas “Porgijs un
Besa” koncertiestudējumā aicināta Latonija Mora (Latonia
Chavone Moore)
- Operas “Porgijs un Besa” koncertiestudējumā Besas
lomas – soprāna muzikālās partijas izpildījumam aicināta
operdziedātāja Latonija Mūra, kas ir ievērojama amerikāņu
dziedātāja ar daudzpusīgu repertuāru, sākot no Donnas
Annas (Dons Žuans), Violetas (La Traviata) līdz Tatjanai
(Jevgēņijs Oņegins). Mūra ir vairāku starptautisku
konkursu laureāte un 2012. gadā debitējusi vienā no
pasaules ievērojamākajiem operteātriem- Ņujorkas
Metropolitēna operā. Līdzās tam piedalījusies iestudējumos
dažādos pasaules opernamos Londonā, Milānā, Filadelfijā,

Ņujorkā, strādājusi ar tādiem pasaulslaveniem diriģentiem
kā Lorins Māzels (Lorin Maazel), Daniels Orens (Daniel
Oren) un Pāvo Jervi (Paavo Järvi).
Besas lomā Mūra debitēja 2012.gadā koncertiestudējumā ar
vienu no pasaules labākajiem orķestriem Berlīnes
filharmonijas orķestri sera Saimona Retla (Simon Rattle)
vadībā. Mūzikas kritiķi Latonijas Mūras sniegumu Besas
lomā vērtē kā “vitālas jaunas sievietes dziedājumu ar
spilgtu, mirdzošu soprāna balsi”, atzīmē viņas nekļūdīgo
izpildījumu, tembru un šķietami vieglo vibrato atsevišķu
partiju izpildījumā.
Mūras aktīvā mākslinieciskā darbība un plašais sadarbību
loks, kā arī pozitīvās atsauksmes par Besas lomas
izpildījumu Berlīnes filharmonijā, ļauj viņu uzskatīt par
izcilu minētā muzikālā materiāla interpreti, kas spēj
nodrošināt spilgtu tā izpildījumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Latonija Mora (Latonia
Chavone Moore) atbilst komisijas izvirzītajām prasībām
Pretendents ar, kuru nolemts slēgt Latonija Mora (Latonia Chavone Moore)
iepirkuma līgumu:
Pretendentam noteiktās prasības:

Pretendentam ir atbilstoša, līguma izpildei nepieciešamā
pieredze un kvalifikācija

Iepirkumu komisijas lēmums:
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par šā likuma
2.pielikuma minētajiem pakalpojumiem. Iepirkuma pretendents atbilst pasūtītāja izvirzītajām
prasībām, tādēļ iepirkuma „Publisks izpildījums (Besas lomas oriģinālizpildījums) Džordža Gēršvina
operas “Porgijs un Besa” koncertiestudējumā” (identifikācijas numurs Lielais Dzintars 2016/18)
līguma slēgšanas tiesības piešķirt Latonija Mora (Latonia Chavone Moore) par līgumcenu 4 894.26
EUR (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro un 26 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Komisijas lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
SIA “Lielais Dzintars”
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs

A. Kaupa

Lēmumu sagatavoja

D. Miče
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