SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401
IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS Nr.4
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
„Kultūras pakalpojums – koncerta „Tenora Aleksandra Antoņenko solokoncerts”
norises nodrošināšana”
(iepirkuma identifikācijas numurs: LielaisDzintars 2017/3)
Liepājā,

2017.gada 16.februārī

Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”,
turpmāk – SIA “Lielais Dzintars”, reģistrācijas numurs: 42103067790, juridiskā adrese: Radio
iela 8, Liepāja, LV – 3401
Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Lielais Dzintars” 2016.gada 5.septembra rīkojumu
Nr.62, šādā sastāvā:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Aldis Kaupa
Iepirkuma komisijas locekļi:
Zaiga Lediņa

- SIA “Lielais Dzintars” valdes loceklis

Dace Miče
Pieaicinātā persona: Nora Sudmale
Iepirkuma procedūras veids:

SIA “Lielais Dzintars” galvenā grāmatvede

-

SIA “Lielais Dzintars” juriste
SIA “Lielais Dzintars” producente

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 līgumu par kultūras pakalpojumu - koncerta „Tenora
Aleksandra
Antoņenko
solokoncerts”
norises
nodrošināšanu, aicināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Koncerti & Koncerti", reģistrācijas Nr. 40103353140.
- Koncertzāles mākslinieciskajā programmā ir iekļauts
pasaulē atzītā latviešu tenora Aleksandra Antoņenko solo
koncerts.
Aleksandrs Antoņenko 1997. gadā sācis dziedāt Latvijas
Nacionālās operas korī, nākamajā gadā debitējis operā kā
solists. 2004. gadā sācis uzstāties ārzemju operās un 2009.
gadā debitējis Ņujorkas Metropolitēna operā, kas ir viens

no pasaules prestižākajiem opernamiem, dziedājis arī
Parīzes Bastīlijas operā, Berlīnē un Grācā, Drēzdenes
Zempera operā, Oslo un Stokholmā. 2003. gadā par izcilu
sniegumu Antoņenko saņēmis augstāko Latvijas valsts
apbalvojumu mūzikā – Lielo mūzikas balvu. Līdzās operu
lomām Antoņenko ir arī atzīts vokālās kamermūzikas
izpildītājs. Antoņenko izcilais sniegums un pieredze, ir par
pamatu izvēlei iekļaut latviešu vokālās kamermūzikas
klasikas skaņdarbu koncertprogrammu “Lielā dzintara”
mākslinieciskajā plānā.
Koncertprogrammas realizācija notiks un līgums par
kultūras pakalpojuma sniegšanu – koncerta norises
nodrošinājumu tiek slēgts ar SIA “Koncerti& Koncerti”,
kas pārstāv abus koncertprogrammas atskaņojumā
iesaistītos māksliniekus – Aleksandru Antoņenko un
Danielu Pavļutu. SIA “Koncerti& Koncerti” kultūras
pakalpojumu sniegšanas jomā darbojas kopš 2010. gada.
Šajā laikā sniegti pakalpojumi dažādām valsts un
pašvaldības iestādēm, nodrošinot mākslinieku dalību kā arī
rīkoti kultūras pasākumi, uzņemoties visus ar pasākumu
rīkošanu saistītos uzdevumus. Pastāvēšanas laikā notikusi
sadarbība ar šādām organizācijām – “Pētera Vaska
fonds”, Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas Kultūras
centrs, vokālā grupa Framest, orķestris Kremerata Baltica.
Minētā organizācijas pieredze un sadarbības partneri ļauj
uzskatīt, ka tā spēs nodrošināt atbilstoša līmeņa sadarbību
un pakalpojumu nodrošinājumu. Ņemot vērā iepriekš
minēto, koncertorganizācija sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Koncerti & Koncerti", reģistrācijas Nr.
40103353140, ir atbilstoša likumā noteiktajai izņēmuma
kārtībai
Pretendents ar, kuru nolemts slēgt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koncerti & Koncerti",
iepirkuma līgumu:
reģistrācijas Nr. 40103353140
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. Pretendents ir atbilstošs likumā noteiktajai izņēmuma
kārtībai, tādēļ iepirkuma „Kultūras pakalpojums – koncerta „Tenora Aleksandra Antoņenko
solokoncerts” norises nodrošināšana” (identifikācijas numurs Lielais Dzintars 2017/3) līguma
slēgšanas tiesības piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Koncerti & Koncerti", reģistrācijas Nr.
40103353140, par līgumcenu 8 000 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi), neskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
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

