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ATKLĀTA
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PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”

NOLIKUMS
Identifikācijas Nr.SS-2017/1

Saulkrasti,
2017

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
1.1.1. SS-2017/1
1.2. Iepirkuma metode
1.2.1. Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
1.3. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums
Pasūtītāja adrese
Reģistrācijas numurs
Kontaktpersona
Tālruņa numuri
Faksa numurs
E-pasta adrese

PSIA „Saulkrastu slimnīca”
Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
40003124779
Rasma Indāre
67952445
67952445
saulkrastuslimnica@inbox.lv

1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana
1.4.1. Pretendenti ar konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) un visiem tajā
ietvertajiem dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt Pasūtītāja interneta
adresē: www.saulkrastuslimnica.lv/index.html Ieinteresēto
piegādātāju
pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta
adresē un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.
1.4.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju dokumentiem Pasūtītāja
mājas lapa www.saulkrastuslimnica.lv. Papīra veida formātā ar nolikumu un tā
pielikumiem Pretendents var iepazīties un saņemt PSIA „Saulkrastu slimnīca”
katru darba dienu no 9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pie Nolikuma minētās
kontaktpersonas.
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas laiks un kārtība
1.5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītājam līdz 2017.gada 4.decembrim
plkst. 14.00 , iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt
nogādātam Pasūtītājam līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
1.5.2. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz 1.5.1. punktā
minētajam termiņam.
1.5.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu
iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam
neatvērti.
1.5.4. Piedāvājumi tiks atvērti PSIA „Saulkrastu slimnīca” ēkā , Ainažu ielā 34,
Saulkrastos, 2017.gada 4.decembrī, plkst. 14:00, administrācijas tepās, 21.kab.
1.5.5. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var piedalīties visi pretendenti vai to
pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas personas. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
dalībnieki tiks reģistrēti.
1.5.6. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti
tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma

atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana
termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.6. Piedāvājuma nodrošinājums
1.6.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents kopā ar piedāvājumu neiesietā veidā
iesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma
nodrošinājumu EUR 1 000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā.
1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam ir jābūt 60 (sešdesmit) dienas
no piedāvājumu atvēršanas dienas, līdz 2017.gada 4.decembra.
1.6.3. Piedāvājumu, kuram nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma
dokumenta oriģināls, Pasūtītājs noraidīs bez izskatīšanas.
1.6.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
50. panta pirmās daļas regulējumu.
1.6.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 50. panta sestāsdaļas regulējumu.
1.7. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana
1.7.1. Pretendenti pieprasījumus par Nolikuma skaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā
PSIA „Saulkrastu slimnīca” Iepirkumu komisijai pa faksu- 67952445 vai pa
pastu uz adresi: Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
Elektroniski nosūtītai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.
1.7.2. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un
vienlaikus
ievieto
šo
informāciju
Pasūtītāja
interneta
adresē
www.saulkrastuslimnica.lv/index.html norādot arī uzdoto jautājumu.
1.7.3. Pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 35.panta trešās daļas
nosacījumiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt
grozījumus Nolikumā. Par veiktajiem grozījumiem Pasūtītājs informāciju
publicē arī savā interneta adresē www.saulkrastuslimnica.lv
1.7.4. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 36.panta prasībām, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.5. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus,
papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto
piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā adresē:
www.saulkrastuslimnica.lv. Pretendentiem ir personīgi jāseko informācijai
Pasūtītāja mājas lapā, bez pretendentu papildu informēšanas, un Pasūtītājs nav
atbildīgs, ja pretendents nav sekojis minētai informācijai, kas ievietota internetā,
un tāpēc nav varējis iesniegt atbilstošu piedāvājumu, un šā iemesla dēļ ir ticis
noraidīts
1.8. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai
1.8.1. Pretendentam ir jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (vienu)
kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas titullapām ir jābūt norādei
attiecīgi –“ORIĢINĀLS” un “KOPIJA NR.
”. Šaubu gadījumā komisija
izmanto piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju. Dokumentiem jābūt
noformētiem atbilstoši 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Katra piedāvājuma eksemplāra
dokumentiem ir jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) ar izturīgu diegu. Diegiem
jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapiņu. Šuvuma vieta
jāapstiprina ar pretendenta zīmogu (ja tāds ir) un pretendenta pārstāvja ar
paraksta tiesībām parakstu, jānorāda cauršūto (cauraukloto) lappušu skaits.
1.8.2. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida

necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajos iekļautā informācija
nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
1.8.3. Uz iepakojuma jānorāda:




pasūtītāja nosaukums un adrese;
pretendenta nosaukums un adrese;
atzīme:
Piedāvājums atklātam konkursam
„Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”
Identifikācijas Nr. SS-2017/1
Neatvērt līdz 2017.gada 4.decembrim.plkst. 14:00

1.8.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu
un iesniegšanu Pasūtītājam.
1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā
iekļautie Nolikumā pieprasītie materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno
apstiprināts tulkojums latviešu valodā atbilstoši 22.08.2000. MK noteikumiem
Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
1.8.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un
dzēsumiem.
1.8.7. Visi piedāvājuma dokumenti ir jāgatavo atbilstoši Nolikuma prasībām un tam
pievienotiem paraugiem.
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
2.1. Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un
lietotāju apmācība atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas,
ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(1.pielikums).
2.2. CPV kods: 33100000-1 (medicīniskas ierīces).
2.3. Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pasūtītājs apmaksu viec pēc Iekārtas uzstādīšanas un personāla apmācības veikšanas pēc
pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas vienādās daļās 24 mēnešu
laikā
2.4. Līguma izpildes vieta: Pašvaldīnbas SIA “Saulkrastu slimnīca”Ainažu iela 34,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā
3.1.1
Pretendents, saskanā ar Publisko iepirkum likuma 4.pantu tiek izslēgts no
dalības konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem
3.1.1.1
Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes
loceklis,pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt
pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu
vaintai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedīgiem
nodarījumiem:
3.1.1.2.
noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā
vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā
vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
3.1.1.3.
kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība
kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu
pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana,

pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
3.1.1.4.
krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšana,
3.1.1.5. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma
draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
3.1.1.6. cilvēku tirdzniecība,
3.1.1.7. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
3.1.2
Ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts
vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un
pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas
ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu
aktualizācijas datumā;
3.1.3.Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta
saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;
3.1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona
vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar
pretendentu šā PIL 25.Panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir
ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst
šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
3.1.5. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma
procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkum a
procedūras sagatavošanā saskaņā ar šā likuma PIL 18.panta ceturto daļu
un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem,
un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas
dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
3.1.6. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir
atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija,
konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros ir kandidātu vai pretendentu atbrīvojusi no naudas
soda vai naudas sodu samazinājusi;
3.1.7. pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par
vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
3.1.7.1.vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās
darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības
dalībvalstī,
3.1.7.2.personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu
informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām,
kuras uzsāk darbu;
3.1.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību
PIL42.panta panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām
kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto
informāciju;
3.1.9. uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 42.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.
punkta nosacījumi;
3.1.10. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska
būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi PIL

42.panta 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta nosacījumi;
3.1.11. uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām
kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, ir attiecināmi PIL 42.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta
nosacījumi.
3.1.12. Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma
procedūrā, ja:
3.1.12.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas
spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā PIL 42.panta pirmās daļas 1.
punktā un 7. punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
3.1.12.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas
spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
PIL 42.panta šā panta pirmās daļas 6. punktā un 7. punkta "b"
apakšpunktā un otrās daļas 2. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
3.1.13. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas
sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu
parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju
kandidātam, pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā
minētajai personai pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz
150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to,
ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav
iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības
iepirkumā. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās
nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto
informāciju kandidātam, pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9., 10. un
11. punktā minētajai personai pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tai
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa.
3.1.14. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 42.panta pirmās daļas
9., 10. un 11. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
Latvijā pārsniedz 150 euro, šā panta piektajā daļā minētajā termiņā
iesniedz:
3.1.14.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts
ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo
nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
3.1.14.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija
nekustamā īpašuma nodokļa parādu;
3.1.14.3. līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai
vai arī dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma

slēgšanas tiesību piešķiršanu, kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta vai
pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas
termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts
ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus
pierādījumus par nodokļu parādu neesību.
3.1.15. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura
veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās publiska būvdarbu, publiska pakalpojuma vai publiska
piegādes līguma vērtības, ja tas atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 2., 3.,
4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam
izslēgšanas gadījumam, un personu, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja
tā atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai
otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja kandidāts
vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām
atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
3.1.16.Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma
procedūrā PIL 42.panta pirmās daļas 1., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2.
punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem
attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta vai tai ir piemērots
piespiedu ietekmēšanas līdzeklis Latvijā, kā arī PIL 42.panta pirmās daļas
2. un 3. punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi,
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz
Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
3.1.16.1. par PIL 42.panta pirmās daļas 1., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2.
punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto
informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir
tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā un
otrajā daļā minēto personu piekrišanu;
3.1.16.2. par PIL 42.panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no
Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto
informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir
tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā
daļā minēto personu piekrišanu;
3.1.16.3. par PIL 42.panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu (personu,
kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis,
pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota
pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par
šā panta pirmās daļas 3. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu
reģistra.
3.1.17.Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai
padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura
ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura
ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai
pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai uz PIL 42.panta pirmās
daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi
dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā un otrās daļas 2.
punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot šā panta
vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai
pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas

apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli,
pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota
pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta
vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai uz PIL 42.panta
pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu neattiecas šā panta
pirmajā daļā un otrās daļas 2. punktā minētie gadījumi. Ja par valdes vai
padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura
ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli,
atbilstoši kandidāta, pretendenta vai PIL 42.panta pirmās daļas 9. un 11.
punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar
būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi, pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt
attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai
pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu,
pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no
skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav
attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir
tiesīgs pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento institūciju
izziņas.
3.1.18. PIL 42.panta desmito daļu nepiemēro tām PIL 42.panta pirmās daļas
9., 10. un 11. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai
pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas kandidāta vai pretendenta
iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic
saskaņā ar šā panta devīto daļu.
3.1.19.Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs
pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā
noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai
apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie
gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta
došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša kandidāta,
pretendenta vai citas PIL 42.panta pirmajā daļā minētās personas
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam
notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas
(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
3.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības
3.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki
(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja
pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos ir reģistrēti, licencēti un/vai sertificēti atbilstoši attiecīgās
valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt
Pasūtītājam nepieciešamo piegādi.
3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
3.3.1. Pretendentam ir bijuši 2 (divi) līdzvērtīga apjoma pasūtījumi ultrasonogrāfijas
iekārtu piegādē un uzstādīšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā. Pieredzi pierāda un
apliecina ar vismaz 2 (divām) pozitīvām atsauksmēm no pasūtītājiem.
3.3.2. Pretendents nodrošina ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas
periodu piegādātajai ultrasonogrāfijas iekārtai.
3.3.3. Pretendents var nodrošināt sertificētus speciālistus, kas var veikt personāla
apmācību un iekārtas servisa apkopi garantijas laikā.
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Piedāvājumā visu iekļauto dokumentu satura rādītājs.
4.1.2. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots atbilstoši
Nolikuma paraugam (2.pielikums).
4.1.3. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās,
kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās
personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja
dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai
personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina
attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota
persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības
pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku
iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno
dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas
tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.1.4. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības
dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai
līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas
apliecību kopijas (ja ir izsniegta).
4.1.5. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām
iespējām) profesionālās pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam
pievienotajam paraugam (3.pielikums). Par vismaz 2 (divām) piegādēm, kas
iekļautas sarakstā, lai pierādītu prasīto pieredzi, pretendentam jāpievieno
pozitīvas pasūtītāju atsauksmes, kurās norādīts piegādātās preces, to apjoms,
laika periods, pasūtītājs un pasūtītāja iestādes/uzņēmuma vadītājs, kurš ir
pilnvarots apstiprināt atsauksmē ietverto informāciju.
4.1.6. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:
4.1.6.1. apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts atbilstoši
Apakšuzņēmējiem
nododamo darbu saraksta paraugam (4.pielikums);
4.1.6.2. rakstisks
apakšuzņēmēja
apliecinājums
atbilstoši
Apakšuzņēmēja
apliecinājuma
paraugam
(5.pielikums)
par
apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja
gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos
darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Pakalpojuma veikšanai
nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts
iepirkuma līgums;
4.1.6.3. apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja ir
izsniegta);
4.1.6.4. kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja
piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma
procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu,
kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.1.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda
personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras
personas atbildības sadalījumu un pretendentu atlasei papildus jāiesniedz

vienošanās par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.
4.1.8. Pretendenta apliecinātas ES valstī izdotas CE atbilstības apliecinājuma kopija un
tās tulkojums.
4.1.9. Ultrasonogrāfijas iekārtas ražotāja apliecinājums, ka Piegādātājam ir autorizētas
tiesības izplatīt un veikt servisa apkalpošanu Latvijas teritorijā
4.1.10. Apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir vismaz divi servisa speciālisti,ražotāja
apmācīti un sertificāti remonta un apkopes veikšanai. Iesniedz sertifikāta
apliecinātu
kopiju.
4.1.11. Apliecinājums par piedāvāto garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 24
(divdesmit četriem) mēnešiem, skaitot no pieņemšanas - nodošanas akta
apstiprināšanas dienas.
4.1.12. Apliecinajums,ka tiks veikta iekārtas garantijas laikā – 24 mēnešus bezmaksas
iekārtas tehnisko apkopi, rezerves daļu nomaiņu
4.1.13. Pretendentam jāiesniedz ražotāja tehniskā dokumentācija vai katalogs (vai
normatīvajos aktos paredzētā kārtībā apstiprinātas to kopijas), attiecīgi tajos
norādot lappuses, kurās ir apraksti un piegādājamās preces raksturojošie
parametri un lielumi, numurus. Ražotāja buklets katalogs, u.tml. jāiesniedz arī
tulkojums latviešu valodā (konkrēti tikai tās lappuses, rindkopas kurās ir apraksti
un piegādājamās preces raksturojošie parametri un lielumi) lai pārbaudītu
tehniskās specifikācijas atbilstību.
4.1.14. Apliecinājums, tiks veikta personāla apmācība darbam ar iekārtu.
4.1.15.

Piegādātāja iepriekšējos 3 (trijos) gados (2014., 2015. un 2016.gadā), bet
piegādātājiem, kuru uzņēmumi dibināti vēlāk, to nostrādātajā periodā, veikto
konkrētā iepirkuma priekšmeta piegādes sarakstu – būtiskāko (norādot summas,
laiku un saņēmējus). Informācijai pievienojot vismaz 2 (divas) pozitīvas
pasūtītāju/pircēju atsauksmes.

4.2. Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši Tehniskajai specifikācijai
(1.pielikums).Tehniskā piedāvājuma atbilstību apstiprina marķējums piedāvātās
preces ražotāja datu brošūrā, bukletā un lappuses norāde, ko ieraksta tehniskās
specifikācijas ailē (Atsauce uz ražotāja informatīvo materiālu lpp.).
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma paraugam (6.pielikums).
5. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS
5.1. Vispārīgie nosacījumi
5.1.1. Iepirkuma komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumā un Nolikumā noteikto kārtību.
5.1.2. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:
5.1.2.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude
5.1.2.2. kvalifikācijas atbilstības pārbaude;
5.1.2.3. tehniskā piedāvājuma vērtēšana;
5.1.2.4. finanšu piedāvājuma vērtēšana.

5.1.2.5. uzvarējušā pretendenta atbilstības pārbaude PIL 42. panta pirmās
daļas
noteikumiem.
5.1.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu, tās konstatējot komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 41.panta devīto daļu.
5.1.4. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem,
kas pilnībā atbilst visām Nolikuma prasībām un ir izvērtēti saskaņā ar Nolikuma
5.1.2. punktu.
5.1.5. Gadījumā, ja divi vai vairāk Pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus ar vienādām
zemākajām cenām, Pasūtītājs uzvarētāja noteikšanai organizēs izlozi. Par izlozes
nori,si datumu un laiku katrs izlozes dalībnieks tiks informēts.
6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1.

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (7.pielikums), pamatojoties
uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma
projektu.

6.2.

Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir
tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais
Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1. nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu
iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim.
7.1.2. nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz
rezultātu paziņošanai.
7.1.3. izdarīt grozījumus Nolikumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto
kārtību.
7.1.4. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī
piedāvājumu novērtēšanai.
7.1.5. labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;
7.1.6. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;

pārbaudei,

piedāvājumu

7.1.7. atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieprasīt nepieciešamās izziņas vai citus
iesniegto informāciju apstiprinošos dokumentus;
7.1.8. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
pret tiem;
7.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniegt informāciju par Nolikumu;
7.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu
vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu

piedāvājumu;
7.2.5. vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma
slēgšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendenta tiesības:
8.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu;
8.1.3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
8.2. Pretendenta pienākumi:
8.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;
8.2.2. sniegt patiesu informāciju;
8.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju,
kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes sniedzamas
termiņā, kas noteiktas šajā nolikumā vai arī iepirkumu komisijas noteiktajā
termiņā;
8.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
9. PIELIKUMI
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums

Tehniskā specifikācija

2.pielikums

Pretendenta pieteikums konkursam

3.pielikums

Pieredzes apraksts

4.pielikums
5.pielikums

Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts
Apakšuzņēmēja apliecinājums

6.pielikums

Finanšu piedāvājums

7.pielikums

Līguma projekts

1.pielikums
TEHNISKĀ
SPECIFIKĀCIJA
Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un
uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. SS-2017/1

Tehniskās prasības:

1

Iekārtas vispārējais raksturojums:

1.1.

Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ;

1.2.

LCD krāsu monitors, ne mazāks kā 19 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar
iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi
no kontrolpaneļa; izšķirtspēja vismaz 1280 x 1024 (SXGA)

1.3.

Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;

1.4.

Kino atmiņa ne mazāk kā 256 MB

1.5.

Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 10 collu skārienjūtīgu ekrānu;

1.6.

Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju ne mazāk kā ± 40°

1.7.

Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanu gaidstāves
režīmā.

1.8.

Pacientu datu ievadīšana ar izvelkamu klaviatūru

1.9.

Zems trokšņu līmenis, ne vairāk kā 40 dB;

1.10.
2

Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 4 elektroniskās zondes.
Darba režīmi:

2.1.

2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler,
t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); PWD (pulsa dopleri),
CW (continious Wave doppler)

2.2.

Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai;

2.3.

Anatomiskais M-režīms;

2.4.
2.5.

Reālā laika “Triplex” režīms;
Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D
(B)/CD;

2.6.

Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;

2.7.

Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;

2.8.
3

Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 40 cm, ieskaitot;

3.1.

Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar 1 pogas nospiešanu;

3.2.

Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;

3.3.

Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma

3.5.

Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot
cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;

3.6.
4

Attēlu apstrādāšanas programmas:

Diferenciālā vienlaicīgi divu frekvenču vienā pulsā audu Harmoniskā attēla
signāla apstrādes programma
Izmeklējumu programmatūra:

4.1.

Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;

4.2.

Ginekoloģijas un dzemdniecības izmeklējumu praogramma

Atsauce un
apliecinājums
ar ražotāja
informatīvo
materiālā
(lpp.Nr.)

4.3.

Vairogdziedzera izmklējumu programma

4.4.

Asinsvadu izmeklējumu programma;

4.5.

Muskulosleletālā izmeklējumu programma

4.6.

Uroloģijas izmeklējumu programma

4.7.

Krūts dziedzeru izmeklējumu programma

4.8.

Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar
kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas
un šķērsviļņu elastogrāfija) - iespēja pievienot nēkotnē

4.9.

Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar
kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas
un šķērsviļņu elastogrāfija) - iespēja pievienot nēkotnē

4.10.
5

Asinsvadu izmeklēšanas programma, kura paplašina redzamās asins plūsmas
diapazonu un nodrošina zema ātruma (zem 1.0 mm/sek.) mikrovaskulāras
plūsmas vizualizāciju ar kadru frekvenci (fpr) ne mazāk kā 35 fpr (kadri /sek).
Monohromā un krāsu attēlveidošanas iespēja.
Attēlu analīze:

5.1.

Pilna mērījumu pakete dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena
gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī
automātiskās mērīšanas iespējas;

5.2.

Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu
programmām;

5.3.
5.4.
6

Var veidot lietotāju programmas
Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā
Dopplera;
Zondes:

6.1.

konveksa zonde abdominālajiem izmeklējumiem ar diapazonu vismaz robežās
1,0-6,0 MHz;

6.2.

Endokavitālā zonde ar diapazonu vismaz robežās 3,0-11,0 MHz

6,3

Lineārā zonde ar diapazonu vismaz robežās 5,0-14,0 MHz

6.4.
1.1.7

Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
Dokumentēšana:

1.1.7.1

Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;

1.1.7.2

DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan
kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;

1.1.7.3

Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 640 GB;

1.1.7.4

Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ
Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. SS-2017/1
Pretendents
Reģ. Nr.
tās (amats) (vārds, uzvārds) vārdā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesaka savu dalību atklātā konkursā „Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un
uzstādīšana”, identifikācijas Nr. SS-2017/1, un apņemas ievērot minētā konkursa Nolikuma
prasības. Nolikumā minētie nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas un dati ir patiesi, visas iesniegto dokumentu kopijas
atbilst oriģinālam.
3. Apņemas slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma Līguma
projektam.
4. Apņemas veikt preces piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Īsas ziņas par pretendentu:
1.

Nosaukums:

2.

Juridiskā adrese:

3.

Pasta adrese:

4.

Kontaktpersona:

5.

Telefons:

6.

Fakss:

7.

E-pasts:

8.

Reģistrācijas gads:

9.

Norēķinu rekvizīti:
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
z.v.

3.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. SS-2017/1
Pretendents
Reģ. Nr.

Nr.p.k.

Nosaukums un
piegādes īss
raksturojums
(jānorāda
raksturlielumi,
kas pierāda
atbilstību
Nolikumā
izvirzītajām
prasībām)

Piegādes
vērtība
EUR bez
PVN

Pašu spēkiem
veiktais
piegādes
apjoms

Pasūtītājs
(nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese,
(% no piegādes kontaktpersona un
vērtības EUR
tālrunis)
bez PVN)

Pretendents sarakstā iekļauj objektus, kas nodrošina Nolikuma prasību izpildi.
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
z.v.

Piegādes
gads un mēnesis

4.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. SS-2017/1
Pretendents
Reģ. Nr.

Apakšuzņēmēja
nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersona

Nododamo
piegāžu apjoms
(% no piegādes
kopējās cenas)

Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
z.v.

Īss apakšuzņēmēja veicamo piegāžu apraksts

5.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. SS-2017/1
Pretendents
Reģ. Nr.
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:
a) piekrīt piedalīties pašvaldības aģentūras PSIA „Saulkrastu slimnīca” (turpmāk –
Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā „Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un
uzstādīšana”, identifikācijas Nr. SS-2017/1, kā <Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī
b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodrošināt šādus
pakalpojumus:
<īss piegādes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo piegāžu sarakstā
norādītajam>
un nodot pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma)
apraksts>.

Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
z.v.

6.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. SS-2017/1

Pretendents
Reģ. Nr.

Iepazinušies ar atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. SS-2017/1, noteikumiem, mēs piedāvājam veikt Nolikumā un tā pielikumos
paredzētās preces piegādi un uzstādīšanu par šādu līgumcenu:
EUR (cipariem) (……euro un …centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
pievienotās vērtības nodoklis (

%): EUR (cipariem) (……euro un …centi),

kopējās izmaksas ir: EUR (cipariem) (……euro un …centi).

Nr.p.k.

Nosaukums, modelis, ražotājs

Mērvienība

Daudzums

Cena
(EUR bez
PVN)

Kopējā cena
(EUR bez
PVN)

Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, EUR:
PVN ( %), EUR:
Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR:

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi un
uzstādīšanu (nodokļiem, nodevām, darbinieku algām, u.c.), tai skaitā iespējamie
sadārdzinājumi un visi riski.
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
z.v.

7.pielikums
LĪGUMA PROJEKTS
par ultrasonogrāfijas iekārtas piegādi un uzstādīšanu
Saulkrastos

2017.gada

.

PSIA „Saulkrastu slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Ancānes personā,
kura pārstāv uz statūtu pamata no vienas puses, turpmāk tekstā saukts
“PASŪTĪTĀJS”, un
, tās
personā, kurš
darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā saukts - “Piegādātājs”, (Pasūtītājs
un Piegādātāja kopā tekstā saukti - “Puses”), pamatojoties uz atklāta konkursa
„Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. SS-2017/1,
rezultātiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdz sekojošu līgumu
(turpmāk tekstā “Līgums”):
1.Līguma priekšmets un summa
1.1. Līguma priekšmets ir ultrasonogrāfijas iekārtas(turpmāk tekstā „Prece”),piegāde,
uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta
2005. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības
novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” un lietotāju
apmācība.
1.2. Prece tiek piegādāta atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), kas ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Līguma summa, ieskaitot transportēšanas, uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā
izdevumus un visas citas vajadzīgās izmaksas ir EUR
(
), kas
saskan ar Piegādātāja iesniegto finanšu piedāvājumu (2.pielikums) atklātam konkursam,
plus PVN
%, kas sastāda
EUR (_
). Kopējā līguma summa
EUR
(
).
1.4. Preču piegādes un uzstādīšanas vieta: pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Saulkrastu slimnica”, : Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
1.5. Preces piegāde un uzstādīšana: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2. Pušu saistības
2.1. Piegādātāja saistības.
2.1.1. Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja uzraudzībā 2 (divu)
mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
2.1.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu,
metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku
kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
2.2. Pasūtītāja saistības.
2.2.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Piegādātāja piegādātās Preces
pieņemšanu.
2.2.2. Pasūtītājs apņemas veikt Preces lietošanu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu

prasībā
3. Preces nodošana - pieņemšana
3.1. Par piegādātās Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātāja un Pasūtītāja
pilnvarotie pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par preces piegādi,
uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā, kā arī lietošanas instrukcijas iesniegšanu latviešu
valodā.
3.2. Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis
nekvalitatīvu Preci, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus.
Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Defekta aktu
paraksta Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji.
3.3. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto
trūkumu pilnīgas novēršanas.
3.4. Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji:
3.4.1.
Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis-vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis
_;
3.4.2.
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis-vārds, uzvārds, tālrunis, amats, kontakttālrunis
_;
4. Garantijas un risks
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši no Preces nodošanas brīža, ja tā tiek
izmantota saskaņā ar ekspluatācijas noteikumu prasībām.
4.3. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.
4.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās. Ja
dīkstāve ilgāka par 5 (piecām) darba dienām, par šo dīkstāves laiku pagarinās garantijas
laiks.
4.5. Piegādātājs garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Preces pārbaudes un apkopes
atbilstoši ražotāja noteiktajam.
4.6. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces nejaušas vai daļējas bojāejas vai
bojāšanas risku līdz tās nodošanai ekspluatācijā.
5. Norēķinu kārtība
5.1. Pasūtītājs 10 (divdesmit) darba dienu laikā no priekšapmaksas rēķina saņemšanas
dienas
veic priekšapmaksu 10% apmērā no līguma summas, atlikušo summu Pasūtītājs nomaksā
pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit)
darba dienu laikā.
5.2. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc pilnas Līguma summas,
kura minēta Līguma punktā 1.3. nomaksas.
6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.
6.1. Par katru nokavēto Preces nodošanas ekspluatācijā dienu Piegādātājs Pasūtītājam maksā
līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Preces vērtības.
6.2. Par maksājumu saistību kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle
komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma izpildes un otra Puse var prasīt kā
līgumsoda, tā arī šī līguma noteikumu izpildīšanu.
6.4. Ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav
piegādājis Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt līgumu, paziņojot par to
Piegādātājam. Šādā gadījumā Piegādātājam 3 (trīs) dienu laikā jāatmaksā Pasūtītājam
priekšapmaksa un visa līgumsoda summa.

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri,
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un
aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējams un paredzama viņas līgumā paredzēto
saistību izpilde, un, pēc otrās Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa,
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk.
degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī,
valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.
8. Līguma darbības laiks
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.
8.2. Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi.
9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus puses apņemas risināt savstarpēju sarunu
veidā. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, izņemot līgumcenu, Pusēm savstarpēji vienojoties.
Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā
un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.3. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.
9.4. Nodošanas – pieņemšanas akti, defekta akti, ja tādi sastādīti, ir šī Līguma neatņemamas
sastāvdaļas.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs

Piegādātājs

