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TIRGUS IZPĒTE 

“Video pakalpojuma nodrošināšana Bauskas Kultūras centra pasākumos”,  

identifikācijas numurs BKC/2022/1/TI 

 

1. Pasūtītājs 

Nosaukums 
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas Kultūras 

centrs” 

Juridiskā adrese Kalna iela 18, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 

Reģistrācijas numurs 90009116223 

2. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Definēts iepirkuma priekšmets: „Video pakalpojuma nodrošināšana Bauskas Kultūras 

centra pasākumos” 

3. Identifikācijas numurs: BKC/2022/1/TI 

 

4. Kontaktpersonas 

4.1. Par tirgus izpētes noteikumiem: Direktors Jānis Dūmiņš, e-pasts: janis.dumins@bauska.lv, 

tālr. +371 28689794. 

4.2. Par tehnisko specifikāciju: Direktora vietnieks tehniskajā un saimnieciskajā darbā Uģis 

Skuja, e-pasts: ugis.skuja@bauska.lv, tālr. +371 23202339. 

4.3. Par saturisko izpildījumu: Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristiāna Paula Lībiete, e-pasts: 

kristiana.paula.libiete@bauska.lv,  tālr. +371 22355771. 

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:  

5.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2022. gada 4. martam plkst. 17:00 Bauskas 

Kultūras centrā Kalna iela 18, Bauskā, Bauskas nov., iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu 

vai atsūtot uz e-pastu kristiana.paula.libiete@bauska.lv (e-parakstītu vai parakstītu un 

ieskanētu PDF vai JPG formātā). 
 

6. Līguma nosacījumi 

6.1. Līgums tiek īstenots projekta: “Filmēšanas pakalpojuma nodrošināšana Bauskas Kultūras 

centra pasākumos” ietvaros. 

6.2. Līguma izpildes laiks: līdz 2022. gada 31. decembrim 

6.3. Līguma izpildes vieta: Dažādas pasākumu norises vietas Bauskā un Bauskas novadā 

6.4. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu 

un saskaņā ar Instrukciju un Līguma projektu (5.pielikums). 

6.5. Avansa maksājums netiek paredzēts. 

7. Prasības pretendentam 

7.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta 

attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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7.2. Pretendentam ir pieredze dažāda veida video pakalpojumu sniegšanā – reklāmas, 

pasākumu atskati un dokumentālie video. 

7.3. Pretendents prot prasmīgi rīkoties ar videokameru un video apstrādes programmām. 

7.4. Pretendentam ir pieejams un tas prot apieties ar bezpilota lidaparātu jeb dronu. 

7.5. Sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts. 

8. Iesniedzamie dokumenti 

8.1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2. pielikumam. 

8.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 4. pielikumam. 

8.3. Pretendenta darbu portfolio sastāvošu no ne mazāk kā trim gataviem dažāda veida video 

materiāliem – dokumentāls video materiāls, reklāmas video un pasākuma atskats. 

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

9.1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem. 

9.2. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kas atbilst izvirzītajām prasībām. 

9.3. Pasūtītājs patur tiesības izvēlēties pretendentu, par kura kvalifikāciju un reputāciju tam 

nav šaubu. 

 

10. Pasūtītāja tiesības un pienākumi  

10.1. Pasūtītāja tiesības: 

10.1.1. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

10.1.2. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās 

slēgt līgumu ar Pasūtītāju. 

10.2. Pasūtītāja pienākumi: 

10.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 

kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro 

iesniegtos sertifikātus un dokumentus. 

10.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem. 

10.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 

par tirgus izpētes izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

10.2.4. Piecu darba dienu laikā pēc tirgus izpētes noslēgšanas informēt pretendentus par 

tās rezultātiem. 

11. Pretendenta tiesības un pienākumi 

11.1. Pretendenta tiesības. 

11.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

11.2. Pretendenta pienākumi. 

11.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši prasībām. 

11.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

11.2.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja jautājumiem, kas nepieciešamas pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 
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11.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

11.2.5. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam līgums 10 (desmit) darbdienu 

laikā, no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt līgumu. 

 

Direktors         J. Dūmiņš 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu 


