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1. VISPĀRĪGĀ    INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
1.1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2016/3. 

1.2. Pasūtītājs
2. SIA “BAUSKAS  SLIMNĪCA”

 Reģistrācijas Nr. 43603017682
 Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
 Tālrunis +371 63924696; fakss +371 63923437
 E-pasts: b_res@apollo.lv

2.1.1.Konkursu organizē un realizē ar SIA  “Bauskas Slimnīca” valdes locekles  2016.gada
14.oktobra rīkojumu Nr. 4-02/23 „Par iepirkuma veikšanu”. 

2.1.2.Pasūtītāja  kontaktpersona  par  iepirkuma  dokumentiem:  Iepirkumu  komisijas
priekšsēdētāja Sandra Drozdovska, tālr. 63923744, e-pasts: b_gram@apollo.lv.

2.1.3.Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma tehnisko specifikāciju: SIA „Bauskas slimnīca”
ārsts -laborants un iepirkuma komisijas locekle Diāna Amerika, tālr. 29277838.

2.2. Pretendents
1.3.1. Pretendents  ir  normatīvajos  aktos  noteiktajos  gadījumos  un  normatīvajos  aktos

noteiktajā  kārtībā  reģistrēta  persona  vai  personu  grupa,  kas  iesniegusi  piedāvājumu
saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām.

2.3. Iepirkuma priekšmets 
2.3.1.Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām (Pielikums Nr. 1)
2.3.2.Klasifikācija.

Galvenais kods CPV kods 33696500-0 (Laboratorijas reaģenti).
2.3.3.Norādītie preču apjomi ir plānotie atbilstoši laika periodam, kurš attiecīgai preču grupai

ir  norādīts  Tehniskajā  specifikācijā  (1.pielikums)  un  Pasūtītājs  iepērk  tādu  preču
daudzumu, kāds tam nepieciešams savas darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav
pienākums iepirkt precīzi visu plānoto katras preču pozīcijas daudzumu.

2.4. Līguma izpildes laiks un vieta
2.4.1.Līguma izpildes termiņš – 12.mēneši, sākot ar 2017.gada 1.janvāri. 
2.4.2.Līguma  izpildes  vieta  –  SIA „Bauskas  slimnīca”,  Dārza  ielā  7/1,  Bauskā,  Bauskas

novads, LV-3901.

2.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs
1.1.1.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir  piedāvājums ar viszemāko cenu par katru piedāvāto

daļu atsevišķi, kas atbilst Nolikumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.
1.1.2. Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis

iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

2.6. Iepirkuma metode
2.6.1. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss.

2.7. Finansēšanas avots 
2.7.1.Pasūtītāja pašu finansējums.
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2.8.  Piedāvājuma nodrošinājums
2.8.1.Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts

2.9. Iespēja iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 
2.9.1. Nolikumam ar pielikumiem ir  nodrošināta  tieša un brīva elektroniskā pieeja  SIA

„Bauskas slimnīca” mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi” sākot ar
dienu,  kad  uzaicinājums  piedalīties  atklātā  konkursā  ir  publicēts  Iepirkumu
uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā.

2.9.2. Ar iepirkuma dokumentācijas  oriģināliem bez maksas var iepazīties  Bauskā,  Dārza
ielā 7/1, SIA „Bauskas slimnīca” administrācijā 305. kabinetā, darba dienās no plkst.
900 līdz 1600, ar pusdienlaiku no plkst. 1200 līdz 1300, sākot ar dienu, kad uzaicinājums
piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā
internetā,  līdz    2016.gada  22.novembrim  plkst.  10  00, tālrunis  63923744,  fakss
63923437,e–pasts: b_gram@apollo.lv

2.9.3. Visus  ar  šo  konkursu  saistītos  dokumentus,  papildu  informāciju  un  iespējamās
izmaiņas un/vai papildinājumus nolikumā Pasūtītājs ievieto SIA „Bauskas slimnīca”
mājas lapā www. bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ja minētos dokumentus un
ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis.

2.10. Papildus informācijas sniegšana
2.10.1. Ieinteresētais  piegādātājs  var  pieprasīt  papildus  informāciju,  nosūtot  iepirkuma

komisijai  adresētu  rakstveida  lūgumu  par  konkretizētas  informācijas  sniegšanu,
izmantojot e–pastu, faksu vai pastu.

2.10.2. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ja pieprasījums iesniegts
laikus, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi, t.i., piecu dienu laikā, bet ne vēlāk
kā  sešas dienas  pirms  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām,  sniedz  papildu
informāciju par atklāta konkursa nolikumu.

2.10.3. Lūgumi  sniegt  papildus  informāciju  adresējami:  SIA  „Bauskas  slimnīca”  atklāta
konkursa “Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, ID
Nr.  BS  2016/3,  iepirkuma  komisijai,  adrese:  Iepirkumu  komisija,  Dārza  ielā  7/1,
Bauska,  Bauskas  novads,  LV-3901.  Tālrunis:  63924696,  fakss  63923437,  e–pasts:
b_gram@apollo.lv.

2.10.4. Atbildes  uz  ieinteresēto  piegādātāju  jautājumiem  Pasūtītājs  nosūta  ieinteresētajam
piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots:
e–pastā uzdotam jautājumam – pa e–pastu, faksam – pa faksu, ar pastu nosūtītam – pa
pastu.  Pa faksu un e  – pastu nosūtītie  dokumenti  tiek  uzskatīti  par  informatīviem,
nolūkā  paātrināt  savstarpējo  komunikāciju.  Par  juridiski  saistošiem  tiek  uzskatīti
dokumentu oriģināli, kuri saņemti pa pastu. 

2.10.5. Iespējamos  grozījumus,  papildinājumus  Nolikumā,  Nolikuma  skaidrojumus  un
atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs ievieto savā interneta mājas
lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. 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 www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”, saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto un piekto daļu.

2.10.6. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai
aktualizētajai  informācijai.  Iepirkumu  komisija  nav  atbildīga  par  to,  ja  kāda
ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta tieša un brīva
elektroniskā pieeja. 

2.10.7. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav saistoša.

2.11. Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi
1.12.1. Pasūtītājs  var  veikt  grozījumus  Nolikumā  Publisko  iepirkumu  likumā  noteiktajā

kārtībā. Grozījumi Nolikumā kļūst par daļu no Konkursa dokumentiem.
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1.12.2. Pasūtītājs  ievieto  informāciju  par  grozījumiem  Nolikumā  Pasūtītāja  mājas  lapā
www.bauskasslimnica.lv,  sadaļā  „Iepirkumi”,  ne  vēlāk  kā  dienu  pēc  tam,  kad
paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.12.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pagarināt piedāvājumu iesniegšanas
termiņu,  par  to  iesniedzot  Publisko  iepirkumu  likumā  noteikto  paziņojumu  par
grozījumiem Iepirkumu uzraudzības  birojam publicēšanai  un ievietojot  informāciju
Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.bauskasslimnica.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

2.12. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
1.12.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā. Papildus Nolikuma pielikuma

Nr.3 un pielikuma Nr.4 kopija jāiesniedz elektroniskā formā – CD-R diskā vai citā
līdzvērtīgā datu nesējā. 

2.12.1. Dokumenti  jāiesniedz  datorsalikumā latviešu valodā.  Piedāvājumam jābūt  ar  satura
rādītāju, lapām jābūt cauršūtām ar diegu, sanumurētām. Uz pēdējas lapas aizmugures,
cauršūšanai  izmantotais  diegs  nostiprināms ar  pārlīmētu  papīru,  norādāms cauršūto
lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pārstāvis.

2.12.2. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes
jābūt šādām norādēm:

3. Adresāts:  Atklāta  konkursa  „Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA  „Bauskas
slimnīca” vajadzībām”, ID Nr. BS 2016/3, iepirkuma komisijai;

4. Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
5. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona, tās kontaktinformācija;
6. Norādei „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

6.1.1. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kurai
nav  statūtos  noteiktās  pārstāvības  tiesības,  tiek  pievienota  pilnvara  (oriģināls)
pārstāvēt pretendentu.

6.1.2. Ja  kādu no dokumentiem Pretendents  iesniedz  svešvalodā,  tam obligāti  jāpievieno
tulkojums  latviešu  valodā.  Tulkojumu  ar  savu  parakstu  un  uzņēmuma  zīmogu
apstiprina  iestādes  vadītājs  vai  pilnvarotā  persona.  Ja  svešvalodā  iesniegtam
dokumentam nav pievienots apstiprināts tulkojums, iepirkuma komisija uzskatīs, ka
šis dokuments nav iesniegts.

6.1.3. Ja  pretendents  iesniedz  dokumentu  kopijas,  katra  dokumenta  kopija  jāapliecina
normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā.  Iesniedzot  piedāvājumu piegādātājs  ir  tiesīgs
visu iesniegto dokumentu  atvasinājumu un tulkojumu pareizību  apliecināt  ar  vienu
apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

6.1.4. Noformējot  piedāvājumu,  jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu
noformēšanai.

6.1.5. Par pretendentu piedāvājumiem, kuri  nav noformēti  atbilstoši  normatīvo aktu un šī
Nolikuma  prasībām,  komisija  lemj  un  var  tos  noraidīt  ņemot  vērā  samērīguma
principu.

6.1.6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un
pārpratumiem,  kas  attiecas  uz  vārdiem  un  skaitļiem,  un  bez  iestarpinājumiem,
izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

6.1.7. Finanšu  un  tehnisko  piedāvājumu  pretendents  sagatavo  atbilstoši  nolikuma
1.pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai un 3.pielikumā norādītajam Tehniskā
piedāvājuma un finanšu piedāvājuma tabulām.

6.1.8. Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu bez PVN un preču kopējo cenu bez PVN.
Piedāvājuma cenās  ir  jāietver  nodokļi,  izņemot  PVN, nodevas  un citas  izmaksas,
kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda
eiro (EUR), ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata.
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6.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
6.2.1. Piedāvājumus iesniedz Dārza iela 7/1 (poliklīnika), Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā

administrācijā   personāla  administratorei  (303.kabinets)  vai  iesūta  pa  pastu  atklāta
konkursa  „Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA  „Bauskas  slimnīca”  vajadzībām”
komisijai,  pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, līdz
2016. gada 22. novembrim, plkst. 1000. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā
norādītajā  adresē  līdz  šajā  punktā  minētajam  termiņam.  Iesniegtie  piedāvājumi  ir
Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts
un tiks atdots iesniedzējam.

6.2.2. Saņemot piedāvājumus,  Pasūtītāja  pārstāvis reģistrē visus piedāvājumu iesniedzējus
speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un
laiku. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija
nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

6.2.3. Iesniedzot  piedāvājumu,  pretendenta  pārstāvis  norāda  pretendenta  nosaukumu,  tā
adresi, e–pasta adresi, tālruņa un faksa numuru.

6.2.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

6.2.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Dārza iela 7/1,
Bauska,  Bauskas  novads,  3.stāvā  administrācijā  pie  personāla  administratores
(303.kabinets)  darbdienās,  apmainot  piedāvājumus.  Piedāvājuma  atsaukšanai  ir
bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma
mainīšanas  gadījumā  par  piedāvājuma  iesniegšanas  laiku  tiks  uzskatīts  pēdējā
piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

6.2.6. 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. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar
piedāvājumu  sagatavošanu  un  iesniegšanu  Pasūtītājam.  Iesniegtie  piedāvājumi,
izņemot nolikumā noteiktos gadījumus, ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentam netiek
atdoti.

6.3. Piedāvājumu atvēršana 
6.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2016. gada 22. novembrī plkst.1010, Poliklīnikas aktu zālē

(trešajā stāvā) Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads (piedāvājumu atvēršanas vieta
var mainīties).

6.3.2. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.

6.4. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
6.4.1. Trīs  darba dienu laikā  pēc lēmuma pieņemšanas  par līguma slēgšanu vai  konkursa

izbeigšanu,  vai  pārtraukšanu,  komisija  vienlaikus  visiem  pretendentiem  nosūta
rezultātu paziņojumus pa e-pastu, saglabājot apliecinājumu par nosūtīšanu un pa pastu.

6.4.2. Pasūtītājs iesniedz publicēšanai paziņojumu par konkursa rezultātiem IUB mājas lapā
internetā trīs darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par rezultātiem.

6.5. Piedāvājuma derīguma termiņš
6.5.1. Pretendentu  piedāvājumu  derīguma  termiņš  ir  60  (sešdesmit)  kalendārās  dienas,

skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
6.5.2. Izņēmuma  gadījumos  iepirkuma  komisija  var  prasīt,  lai  pretendenti  pagarina

piedāvājuma  spēkā  esošā  termiņa  par  konkrēta  termiņa  pagarinājumu,  kas
noformējams rakstiski.

6.5.3. Ja  pasūtītājs  atzīst  pretendentu  par  uzvarējušu  konkursā,  Pretendenta  piedāvājuma
derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums. 
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7. INFORMĀCIJA   PAR  LĪGUMA   PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1.  Detalizētas  pasūtījumam  izvirzītās  prasības  un  nosacījumi  ietverti  Tehniskajā

specifikācijā (1.pielikums), kas ir šī konkursa nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
2.1.2. Tehniskajā specifikācijā norādīts orientējošais apjoms Līguma darbības laikā.
2.1.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 daļās. Katra daļa ir atsevišķa iepirkuma priekšmeta

daļa, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumu:
1.daļa – „Laboratorijas reaģenti 3-daļudiferencējošam analizatoram „MICROS””;
2.daļa – „Laboratorijas reaģenti 5-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram

„Coulter HmX””;
3.daļa – „Laboratorijas reaģenti imunķīmiskajam  analizatoram „ACCESS””;
4.daļa – „Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram „INLAB Aries””;
5.daļa  –  „Laboratorijas  reaģenti  un  preces  jonu  selektīvajam  analizatoram  „Ilyte

(Na/K)””;
6.daļa – „Laboratorijas reaģenti un preces analizatoram „ACL 7000””;
7.daļa – „Laboratorijas reaģenti grimšanas analizatoram „Roller 10””;
8.daļa – „Laboratorijas reaģenti urīna analizatoram „Advantus””;
9.daļa – „Imūnhematoloģija”;
10.daļa  – „Laboratorijas  šķīdumi  leikocitārās  formulas  un ginekoloģiskās  uztriepes

krāsošanai”;
11.daļa – „Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā”;
12.daļa – „TPHA, RPR noteikšanas komplekts”;
13.daļa – „Testu kartes noteikšanai fēcēs”;
14.daļa – „Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem”.

2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu, vairākām vai visām daļām.
2.1.5. Par iepirkuma priekšmeta daļu, kura sastāv no vairākām preču pozīcijām, Pretendents

iesniedz piedāvājumu tikai tādā gadījumā,  ja piedāvājums izteikts  visām prasītajām
preču  pozīcijām  piedāvātajā  daļā,  var  iesniegt  piedāvājumu  par  visu  iepirkuma
priekšmeta apjomu, ja piedāvājums izteikts par visām iepirkuma priekšmetā prasītajām
preču pozīcijām.

2.1.6. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.1.7. Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai,

t.i.,  Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi  Pielikumā Nr.1 norādīto katras preču
vienības apjomu, taču Pretendentam līdz līguma darbības beigām jāpiegādā preces par
šī Konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām.

2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un  kārtība
2.2.1. Ja Līguma darbības laikā jauna konkursa rezultātā attiecībā uz šī Līguma priekšmetu

nav  noslēgts  jauns  iepirkuma  līgums,  Puses  var  vienoties  par  Līguma  darbības
pagarinājumu līdz jauna iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai.

2.2.2.  Prece  tiek  piegādāta  atsevišķās  partijās,  pamatojoties  uz  Pasūtītāja  veiktiem
pasūtījumiem.

2.2.3.  Pasūtījumos  norādītās  Preces  jāpiegādā 5 (piecu)  darba  dienu laikā  pēc  Pasūtījuma
veikšanas dienas, ja vien Puses konkrētajā pasūtījumā nav vienojušās citādi.

7.1.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas un
norēķina  dokumenta  saņemšanas,  parakstīšanas  veic  samaksu  par  piegādātajām
Precēm.

7.1.2. Pretendentam  jānodrošina  Preču  piegāde  uz  attiecīgo  Preču  piegādes  vietu  bez
papildus samaksas.
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3. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadīju-
miem:

3.1.1. kandidāts, pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes locek-
lis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās,
kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedu-
mu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainī-
gu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sa-

stāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīša-
nās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta  labumu  pieņemšana,  komerciāla  uzpirkšana,  prettiesiska  labuma
pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d) terorisms, terorisma finansēšana,  aicinājums uz terorismu, terorisma draudi

vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
e) cilvēku tirdzniecība;
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

3.1.2. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas sprie-
dumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vai-
nīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba at-

ļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu nor-

matīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk dar-
bu;

3.1.3. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas sprie-
dumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vai-
nīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienoša-
nās, izņemot gadījumus, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvo-
jusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.1.4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandi-
dāta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība,  kandidāts vai pretendents
tiek likvidēts;

3.1.5. ir  konstatēts,  ka kandidātam pieteikuma un pretendentam piedāvājuma  iesnieg-
šanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu pieņemšanas  dienā  Latvijā  vai valstī,  kurā tas reģistrēts  vai
kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150  Eiro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretenden-
tiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku da-
tubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;

3.1.6. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstī-
bu Nolikuma 3.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto
informāciju;
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3.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
Nolikuma 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.8. uz pretendenta  norādīto apakšuzņēmēju,  kura veicamo sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līgu-
ma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā
minētie nosacījumi;

3.1.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai aplie-
cinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.,
3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi.

3.2. Ja pretendenta vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. vai 3.1.9.punktā minētās personas maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parād-
nieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot ie-
spējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu,  var lemt  par Nolikuma
3.1.4.punkta nepiemērošanu.

3.3. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
3.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistī-
bā ar Nolikuma 3.1.1. punktā un 3.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkā-
pumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.2.punkta „b”
apakšpunktā un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesnieg-
šanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.4.  Pasūtītājs  pārbaudi  par  Nolikuma 3.1.punktā  noteikto pretendentu  izslēgšanas  gadījumu
esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu
un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma
izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšana tiesības.

3.5. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs
pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu iz-
slēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas
iesnieguši piedāvājumu.

3.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma
3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem
attiecīgā  Nolikuma 3.1.punktā  minētā  persona sodīta  Latvijā,  kā arī  Nolikuma 3.1.4.  un
3.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

3.6.1. par Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzī-
gajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģis-
tra).  Pasūtītājs  minēto  informāciju  no  Iekšlietu  ministrijas  Informācijas  centra
(Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.pun-
ktā minēto personu piekrišanu;

3.6.2. par Nolikuma 3.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;
3.6.3. par Nolikuma 3.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Lat-

vijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un
Latvijas  pašvaldībām ir  tiesīgs saņemt,  neprasot pretendenta  un citu  Nolikuma
3.1.punktā minēto personu piekrišanu.

3.7. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas da-
tumā ievietoto informāciju pretendentam vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minēta-
jai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lē-
mums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
Eiro, pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas
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dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikuma un pretendentam pie-
dāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 Eiro. Ja no-
teiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no
dalības iepirkumā.

3.8. Kandidāts  vai  pretendents,  lai  apliecinātu,  ka  tam,  kā  arī  Nolikuma  3.1.7.,  3.1.8.  un
3.1.9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 Eiro, Nolikuma 3.7.
punktā minētajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja:

3.8.1. apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistē-
mas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo no-
dokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3.8.2.  pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī die-
nas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību pie-
šķiršanu, Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas 
termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par 
nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu pa-
rādu neesamību.

3.9. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locek-
li, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidā-
tu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ār-
valstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai Noli-
kuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārval-
stī, nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņe-
mot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents
iesniedz attiecīgās  kompetentās  institūcijas  izziņu,  kas  apliecina,  ka uz Latvijā  reģistrēta
kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūris-
tu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas
ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz kandidātu vai pretendentu,
vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minēto personu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā
noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdie-
nām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pre-
tendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirku-
ma procedūrā.

3.10. Nolikuma 3.9.punktu nepiemēro tām Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajām
personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta
iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu.

3.11. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var ap-
liecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.pun-
ktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu at-
tiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 3.1.pun-
ktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinā-
tam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzī-
vesvietas) valstī. 

4. PRASĪBAS  PRETENDENTIEM

4.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Pretendentam  ir  ES  valstī  izdots  piedāvātās  preces  CE  atbilstības  apliecinājums  vai

atsevišķām Tehniskajā specifikācijā norādītām preču pozīcijām – Atbilstības apliecinājums
Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes direktīvai 98/79/EK.
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4.3. Pretendentam ir ražotāja  vai tā pārstāvja pilnvarojums par tiesībām izplatīt  piedāvātās
preces Latvijā. 

4.4. Pretendents spēj piegādāt preces par nemainīgu, konkursā piedāvāto cenu visā līguma
darbības laikā.

4.5. Pretendents  spēj  piegādāt  Nolikuma  Pielikumā  Nr.1  norādīto  preču  daudzumu  visā
līguma darbības laikā.

5. PRASĪBAS  IESNIEDZAMIEM  DOKUMENTIEM  UN  TEHNISKAJAM – FINANŠU
PIEDĀVĀJUMAM

5.1.Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.
Pretendenta kvalifikācijas dokumenti ir jāapkopo aploksnē, aploksne jānoformē atbilstoši

Konkursa nolikuma 1.13.3. punktā minētajām prasībām, un tiem jāsatur:
5.1.1.  Pretendenta  pieteikums  dalībai  atklātā  konkursā  atbilstoši  pieteikuma  formai,  kas

pievienota Konkursa Nolikumam kā Pielikums Nr.2., kurā tas apliecina:
5.1.2.  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistra  vai  līdzvērtīgas  iestādes  ES  valstī,  kurā

pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa.
5.1.3.  Pretendentam ir  jābūt  pieredzei  līdzvērtīgu preču piegādē:  3  (trīs)  iepriekšējo  gadu

periodā,  bet  Pretendents,  kura uzņēmums dibināts  vēlāk -  nostrādātajā  periodā  līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu preču piegādes
(Pielikums Nr.4).

5.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums
Tehniskajam un finanšu piedāvājumam ir jāsatur:

5.2.1.Tehniskais  un  finanšu  piedāvājums,  kuru  pretendents  sagatavo  precīzi  atbilstoši
Pielikuma  Nr.  1  norādītajām  tehniskajām  specifikācijām,  ievērojot  tehniskās
specifikācijas numerācijas secību un aizpildot Nolikumam pievienoto Pielikumu Nr.3.
Pretendentu piedāvājumi, kuros nebūs aizpildīta Nolikuma Pielikuma Nr.3 tabulas vai
Tehniskajā  un  finanšu  piedāvājumā  nebūs  izteikts  visām attiecīgajā  daļā  prasītajām
preču pozīcijām, netiks vērtēti.

5.2.2.Tehnisko  un  finanšu  piedāvājumu  pretendents  sagatavo  precīzi  atbilstoši  Nolikuma
Pielikumā Nr.1 norādītai  Tehniskajai  specifikācijai,  ievērojot Tehniskās specifikācijas
numerācijas secību.

5.2.3. Piedāvātajām precēm ir ES izdots CE atbilstības sertifikāts(ja piedāvātajai precei nav
CE atbilstības  sertifikāta,  pretendentam ir  jāiesniedz  pierādījums par  preces režotnes
atbilstību ISO 9001 standartam (vai ekvivalents));

5.2.4.  Pretendents  spēj  piegādāt  Nolikuma  Pielikumā  Nr.1  norādīto  preču  daudzumu  visā
līguma darbības laikā.

5.2.5. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja Komisija, pārbaudot Tehniskajā
piedāvājumā  sniegto  informāciju,  noskaidro,  ka  tā  neatbilst  Tehniskajā  specifikācijā
minētajām  minimālajām  prasībām,  pretendents  no  līdzdalības  konkursā  attiecīgajā
pozīcijā  tiek  izslēgts.  Tehniskajās  specifikācijās  ir  izvirzītas  minimālās  tehniskās
specifikācijas.  Pretendentam  ir  tiesības  iesniegt  labāku  piedāvājumu  nekā  norādīts
minimālajās  tehniskajās  specifikācijās,  bet  jebkurā  gadījumā  piedāvājumam  jāatbilst
vismaz minimālajām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

5.2.6.Ražotāja  vai  tā  pārstāvja  pilnvarojuma  vēstule  Pretendentam  par  tiesībām  izplatīt
piedāvātās  preces  Latvijā.  Gadījumā,  kad  Pretendents  iesniedz  ražotāja  pārstāvja
pilnvarojuma  vēstuli,  klāt  jāpievieno  ražotāja  vēstule  pilnvarotajam  pārstāvim  par
tiesībām izplatīt piedāvātās preces Latvijā.

5.2.7.  Finanšu piedāvājumā (preču izmaksās)  pretendentam jāietver  materiālu,  iepakojumu
cenas,  nodokļus,  nodevas,  transporta  izmaksas,  visas  citas  izmaksas,  kas  var  rasties
pretendentam izpildot pasūtījumu, izņemot PVN.

5.2.8. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja iepirkumu komi-
sija konstatē, ka piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rakstvei-
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dā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma cenas veidošanas
nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās ie-
spējas. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka
Pretendents nevar pierādīt,  ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas
ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija to uzskata par nepamatoti lētu un turp-
māk to neizskata.

5.2.9. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un
Pretendents, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu tiek atzīts par uzvarētāju.

5.2.10. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro (EUR), ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zī-
mēm aiz komata.  Piedāvājuma cenā jābūt ietvertām visām izmaksām. Papildus iz-
maksas Līgumā darbības laikā netiks pieļautas.

5.2.11. Pretendents spēj piegādāt preces par nemainīgu, konkursā piedāvāto cenu visā līguma
darbības laikā.

5.2.12. Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild Pretendents.

6. PIEDĀVĀJUMU  VĒRTĒŠANA  

6.1. Vērtēšana notiek secīgi šādos posmos:
6.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
6.1.2. pretendentu un piedāvājumu atbilstība kvalifikācijas prasībām;
6.1.3. piedāvājumu atbilstība tehniskajām prasībām;
6.1.4. finanšu piedāvājumu pārbaude;
6.1.5. piedāvājuma ar viszemāko cenu izvēle;
6.1.6  viszemāko  cenu piedāvājušā  pretendenta  atbilstības  pārbaude  PIL 39.1  panta  pirmās

daļas un PIL 39.2 panta 1.daļas izslēgšanas noteikumiem.
6.1.7. vienādu piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniegšanas gadījumā iepirkuma komisijai ir

tiesības  rīkot izlozi  vai komisija  ar  motivētu lēmumu izvēlas  pasūtītājam izdevīgāko
piedāvājumu.

6.2.  Pretendenti,  kuri  ir  izturējuši  iepriekšējā  posma  vērtēšanu,  piedalās  nākamā  posma
vērtēšanā.

6.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no vērtēšanas
posmiem gadījumos, ja:

6.3.1. pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kvalifikācijas kritērijiem;
6.3.2. vērtējot  pretendenta atbilstību PIL 39.1  panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumiem,

komisija piemēro PIL 39.1panta piektās daļas termiņu ierobežojumus, savukārt vērtējot
pretendenta atbilstību PIL 39.2 panta 1.daļas izslēgšanas noteikumiem, komisija piemēro
PIL 39.2 panta trešās daļas termiņu ierobežojumus;

6.3.3. pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
6.3.4.  pretendents  nav  sniedzis  ziņas  par  atbilstību  minētajiem kritērijiem (nav  iesniedzis

visus 5.punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
6.3.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
6.3.6.pretendenta piedāvājumā katrā daļā nav piedāvātas visas preces (nav aizpildītas visas

tehniskās specifikācijas pozīcijas);
6.3.7. pretendenta piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu (ja piedāvājums ir ar nepamatoti

zemu cenu kādā no pozīcijām, komisijai ir tiesības uzskatīt, ka viss piedāvājums ir ar
nepamatoti zemu cenu).

6.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu
bāzēs un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām valsts iestādēm.

6.5. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros
atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

6.6.  Pasūtītājs  pārbauda publiskajās  datu  bāzēs  un  PIL 39.1  panta  piektajā,  sestajā,  septītajā,
astotajā,  desmitajā,  vienpadsmitajā,  divpadsmitajā  daļā  noteiktajā  kārtībā  pretendenta,
personālsabiedrības  biedru,  personu,  uz  kuru  iespējām  pretendents  balstās,  lai  izpildītu
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kvalifikācijas  prasības, kā arī  personu grupas dalībnieku atbilstību PIL 39.1  panta pirmās
daļas izslēgšanas noteikumiem.

7. IEPIRKUMA  LĪGUMA  SLĒGŠANA

7.1. Pasūtītājs  slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu,  pamatojoties  uz pretendenta
piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma
Pielikums Nr.5).

7.2.  Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja  un pretendenta  apspriešanas  un
mainīšanas priekšmets.

7.3. Līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB PIL
noteiktā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
Nogaidīšanas  termiņš  ir  10  (desmit)  dienas  pēc  dienas,  kad  PIL  noteiktā  kārtībā

informācija par iepirkuma līguma slēgšanu ir vienlaikus nosūtīta visiem pretendentiem
pa faksu vai  elektroniski  (ar drošu elektronisko parakstu)  vai  nodota personīgi,  un
papildus viena darbdiena;

7.3.2. Nogaidīšanas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienas pēc dienas, kad PIL noteiktā kārtībā
informācija par iepirkuma līguma slēgšanu kaut vienam pretendentam ir nosūtīta pa
pastu, un papildus viena darbdiena.

7.3.3. Iepirkuma līgumu var slēgt neievērojot noteikto nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam
pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav kandidātu, kuri būtu tiesīgi
IUB iesniegt iesniegumu PIL noteiktā kārtībā.

7.4. Piegādātāja cenas piedāvājums konkursam piegādes līguma darbības laikā uzskatāms par
neatņemamu piegādes līguma sastāvdaļu.

7.5. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces piegādes gadījumā Pasūtītājam
ir tiesības vienpusēji lauzt piegādes līgumu attiecībā uz šo preču daļu.

Nolikumam ir sekojoši pielikumi:
Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr.2 - Pieteikums par piedalīšanos konkursā (forma);
Pielikums Nr.3 - Tehniskais piedāvājums, Finanšu piedāvājums (forma);
Pielikums Nr.4 – Pretendenta līdzvērtīga satura piegāžu saraksts; 
Pielikums Nr.5 - Iepirkuma līguma projekts.
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Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2016/3)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 Apliecinājums, ka preču iepakojums atbilst LR normatīvo aktu prasībām;

 Apliecinājums par transportēšanas,  uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz
Pircējam atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

 Apliecinājums,  ka piedāvāto  reaģentu  un preču derīguma termiņš  nebūs īsāks  par  ¾ no
kopējā  derīguma termiņa  piegādes  brīdī,  kā arī  būs  norādīts kopējais  reaģentu  un preču
derīguma termiņš;

 Apliecinājums,  ka  Pretendents  ir  ražotājs,  no  ražotāja  vai  no  ražotāja  autorizēta  dīlera
autorizēts. 

 Piedāvājumam  tiek  pievienotas  piedāvāto reaģentu drošības  datu  lapas  un  kvalitātes
sertifikātu kopijas;

 Preču piegāde pēc pieprasījuma. 

1.Daļa
1.1. Laboratorijas  reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskajam analizatoram  Micros.
1.2.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram

Micros. 
1.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Micros (jutība, linearitāte, SD,CV). 
1.4. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru. 
1.5. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru. 
1.6. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums mērvie
nība

Daudzums 
12

mēnešiem,
vienībās

1. Reaģents asins šūnu skaitīšanai un diferencēšanai(Minoton). Gab. 1
2. Reaģents asins šūnu lizēšanai un Hb konc.noteikšanai 

(Minolyse). 
Gab. 1

3. Reaģents hematoloģiskā analizatora mazgāšanai(Miniclean) Gab. 1
4. Reaģents hematoloģiskā analizatora koncentrētai mazgāšanai Gab. 1
5. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma Gab. 4

2.Daļa 
2.1.  Laboratorijas   reaģenti   5-daļu  diferencējošam hematoloģiskam analizatoram Coulter

HmX
2.2.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram

Coulter HmX. 
2.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Coulter HmX (jutība, linearitāte, SD,CV). 
2.4. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
2.5. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
2.6. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
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Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12

mēnešiem,
vienībās

1. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma Gab. 24
2. Lyse diff 1l.Lizējošais reaģents – asins šūnu lizēšanai un 

hemoglobīna konc. noteikšanai, tilpums 1l.
Gab. 30

3. LH Diluent 20l.Diluents – asins šūnu skaitīšanai un 
diferencēšanai ; tilpums 20 l.

Gab. 80

4. Coulter clenz 5l.Deterģents – mazgāšanas šķīdums ; tilpums 5l. Gab. 22
5. LH pack 2.4l.Šķīdums 5 daļu ( VCS) diferencēšanai ;šķīdumu 

komplekts ar tilpumiem 1900ml /50ml
Gab. 12

6. Reaģentu komplekts retikulocītu skaita automātiskai noteikšanai Komp. 1

3.Daļa
3.1. Laboratorijas  reaģenti immunķīmiskajam analizatoram ACCESS
3.2.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram

ACCESS.
3.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora ACCESS (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.4. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
3.5. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
3.6. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums
12 mēnešiem,

vienībās
1. Tireotropais hormons(TSH) -200 testi Komp. 20

2. Brīvais tiroksīns (T4) Komp. 1
3. Brīvais trijodtironīns (T3) Komp. 1
4. Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) Komp. 1
5. Feritīns Komp. 12
6. Audzēja marķieris CA-125 Komp. 4
7. Audzēja marķiris Ca15-3 Komp. 4
8. Audzēja marķiris Ca19-9 Komp. 4
9. Audzēja marķiris CEA Komp. 4
10. PSA Komp. 12
11. PTH Komp. 2
12. Total βHCG Komp. 3
13. 25(OH) Vitamin D Total Komp. 8

Papildus kontroles , kalibratori.
14. TSH kalibrators Komp. 1
15. FT4 kalibrators Komp. 1
16. FT3 kalibrators Komp. 1
17. PSA kalibrators Komp. 1
18. CA125 kalibrators Komp. 1
19. Ca19-9 Ag kalibrators Komp. 1
20. Ca15-3 Ag kalibrators Komp. 1
21. CEA Ag kalibrators Komp. 1
22. Ferritin kalibrators Komp. 1
23. PTH kalibrators Komp. 1
24. Total βHCG kalibrators Komp. 1
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25. Vitamin D kalibrators Komp. 1
26. Immunoassay Plus kontrole ( 12x5) Komp. 1
27. Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml ) Gab. 2
28. Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) kalibrators Komp. 1
29. Tumor marker kontrole L-1 Komp. 1
30. Tri-Point Liquimmune kontrole Komp. 2

Nepieciešamie papildus reaģenti un piederumi darbam.
31. Reakciju kivetes (16 x98) Komp. 15
32. Atkritumu maisi (20x300) Komp. 1
33. Substrāts reakcijām (2400 T) Gab. 12
34. Mazgājamais šķīdums (4x1950ml) Gab. 45
35. Paraugu atšķaidītājs A-4ml Komp. 1
36. Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml Gab. 1
37. Šķīdums -Contrad 70 -1L Gab. 5
38. Šķīdums-Citranox 1 (4,54L) Gab. 1

39. Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) Komp. 1

4.Daļa
4.1. Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram  ILAB Aries
4.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram ILAB 

Aries.
4.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora ILAB Aries (jutība, linearitāte, SD,CV). 
4.4. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
4.5. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
4.6. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Amilāze serumā, urīnā (10x20ml) Kompl. 1
2. SF- sārmainā fosfatāze (4x52ml;4x8ml) Kompl. 2
3. ASAT (10x20ml;10x11 ml;1x20ml) Kompl. 3
4. ALAT(10x20ml;10x11 ml;1x20ml) Kompl. 3
5. Kopējais Bilirubīns(4x100ml;4x74ml;2x6,5ml) Kompl. 3
6. Tiešais Bilirubīns(4x90ml;4x74ml;2x6,5ml) Kompl. 3
7. Kalcijs(5x100ml;5x100ml) Kompl. 2
8. Kopējais holesterīns(5x50ml) Kompl. 4
9. HDL-Augsta blīvuma holesterīns(2x60ml;2x20ml) Kompl. 10
10. LDL- Zema blībuma holesterīns(4x18ml;4x6ml) Kompl. 20
11. Glikoze serumā(5x95ml) Kompl. 7
12. Urīnskābe(5x90ml) Kompl. 4
13. Urīnviela(8x80 ml;8x20ml) Kompl. 2
14. Kreatinīns(10x50ml;10x50ml) Kompl. 10
15. Kopējais olbaltums(5x100ml) Kompl. 1
16. Triglicerīdi(5x100ml) Kompl. 4
17. RF(1x75ml;2x6ml) Kompl. 10
18. ASO(1x90ml;2x5ml) Kompl. 10
19. Dzelzs(4x90ml;2x15ml) Kompl. 2
20. CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml) Kompl. 1
21. Fosfors(5x45ml;5x45ml) Kompl. 1
22. C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml) Kompl. 20

15



23. LDH-P Kompl. 1
24. GGT(4x90ml;1x370ml) Kompl. 1
25. Magnijs Kompl. 1

Kalibratori un kontroles bioķīmijas analizatoriem
26. Multikalibrators klīniskās ķīmijas testiem ,ReferIL G(10x5ml) Kompl. 7
27. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Norma SeraChem 

Level 1 (12x5ml)
Kompl. 3

28. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Abnormal SeraChem 
Level 2 (12x5ml)

Kompl. 3

29. Kalibrators lipīdiem HDL/LDL(2x3ml) Kompl. 2
30. CRP Kalibrators (6x1ml) Kompl. 2
31. ASO-RP-RF kontrole(6x1ml) Kompl. 10
32. RF kalibrators(6x1ml) Kompl. 2
33. ASO kalibrators (6x1ml) Kompl. 1
34. HbA1C Kalibrators(1x8ml;5x2ml) Kompl. 1

Palīgpiederumi
35. Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe Rinse Kompl. 30
36. Paraugu trauciņi (500 Gab) Kompl. 7
37. Kivešu mazgātājs (10x10ml) Kompl. 5
38. Kivešu segmenti (60 gab.) Kompl. 1

5. Daļa
5.1. Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram Ilyte ( Na/K)
5.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Ilyte.
5.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Ilyte (jutība, linearitāte, SD,CV).
5.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
5.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums
12 mēnešiem,

vienībās
1. Reaģentu kasete Na/K/Cl; Tiešā jonselektīvā metode. Gab. 7
2. Mazgāšanas šķīdums, 50 ml Gab. 2
3. Kontrolmateriāls –  šķidrs , paredzēts precizitātes 

kontrolei.Normālas vērtības, tilpums 10 ml un patoloģiskas 
vērtības, tilpums 10 ml.  Kontroles vērtības  norādītas 
analizatoram Ilyte Na/K/CL , nodrošinot vienas sērijas 
kontrolmateriālu derīguma termiņu vismaz 12 mēnešus. 

Komp. 2

4. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Ilyte Na/K/CL. Gab. 5

6. Daļa
6.1. Laboratorijas reaģenti un preces  analizatoram ACL 7000. 
6.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram ACL 
7000.
6.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram ACL 7000 (jutība, linearitāte, SD,CV). 
6.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
6.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
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Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Protrombīna  laika,  INR-  fibrinogēna  noteikšana  (5x8,5  ml,

buferis 5x8,5ml)
Komp. 20

2. APTL – recekļa veidošanās laika noteikšana  (5x9 ml;Kalcija 
hlorīda šķīdums koaguloģijai 25 mmol/l, tilpums 5x8ml.)

Komp. 6

3. Mazgāšanas šķīdums - references emulsija  (4x500ml) Komp. 12
4. Normālā kontroles plazma (1ml x10) Komp. 10
5. Kalibrācijas plazma 1ml x10 Komp. 1
6. Reakciju kivetes – ACL rotori (100 gab.) Komp. 3
7. Paraugu atšķaidītājs100 ml Gab. 1
8. Paraugu kivetes (1000 gab.) Komp. 1
9. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram ACL 7000. Gab. 5

7. Daļa 
7.1. Laboratorijas reaģenti grimšanas  analizatoram Roller 10
7.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Roller 10.
7.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram Roller 10 (jutība, linearitāte, SD,CV).
7.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
7.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Latex Control Kit  (2x1) Gab. 12
2. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Roller 10 (57 

mmx30/12mm)
Komp. 30

3. Tests 1card karte ( 4000 ) Gab. 2

8.Daļa
8.1. Laboratorijas  reaģenti urīna analizatoram  Advantus.
8.2.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram

Advantus.
8.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram Advantus (jutība, linearitāte, SD,CV).
8.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
8.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie

nība
Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Kontrolurīns Norma , Patoloģija Gab. 12
2. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Advantus ( 5 

gab.)
Iep. 3

3. Teststrēmeles analīzēm Multistix 10 (100 gab.) Iepak. 48
4. Mikroalbumīniem teststrēmeles analīzēm(25gab.) Iepak. 15
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9.Daļa
Imūnhematoloģija
Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvienība Daudzums

12
mēnešiem,

vienībās
1. ID-DiaCell  Standarteritrocīti 0.8% antivielu skrīningam

ar GEL karšu metodi
Pudeles(3x10ml) 12

2. Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh D, antivielām Kompl. (5mlx2) 12
3. GEL kartes:

1. antivielu skrīningam,
2. asins grupu un Rh piederībai
3. Rh negatīvā kontrole

Iep.(1x12)
Iep.(1x12)
Iep.(1x12)

10
58
15

4. Diluents Pudele (500ml) 2
5. Apgriezta  reakcija ID-DiaCell  A1B Pudele(10mlx2) 12
6. Biacel 1/2/3 Pudele (10mlx3) 12
7. Anti- A(ABO1) Pudele(10ml) 2
8. Anti B-B(ABO2) Pudele(10ml) 2
9. Anti D-D(RH1)IgM Pudele(10ml) 2
10. NEG CONTROL Pudele(10ml) 2
11. DIAMED kontrole Q.C  Normal  0.125x1 12
12. DIAMED kontrole  Q.C  Abnormal 0.125x1 12

10.Daļa
Laboratorijas šķīdumi leikocitārās formulas un ginekoloģiskās uztriepes krāsošanai.
Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie

nība
Daudzums 
12 mēnešiem,
vienībās

1. Šķīdums Mai Grinvalda -formulu fiksēšanai un krāsošanai gab. 2
2. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai ar metilēnzilo gab. 5
3. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai pēc Gramma gab. 1

11.Daļa 
Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā
Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie

nība
Daudzums 
12 mēnešiem,
vienībās

1. Šternheimera krāsa urīna sedimenta krāsošanai Kompl. 1

12. Daļa
TPHA , RPR noteikšanas komplekts
Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie

nība
Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. RPR noteikšanas komplekts- Komplektā ietilpst RPR antigēns, 

pozitīvā kontrole, antigēna pilinātājpudelīte, antigēna 
pilinātājadata, vienreizējas maisītājpipetes un reakcijas kartes. 
Iepakojumā 500 testi.Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas 
laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā.

Komp. 6

2. TPHA-Iepakojums ar pozitīvo un negatīvo kontroli. Kvalitatīvs 
tests 4 mikrotitrēšanas U-plates iedobēs. Rezultātu nolasīšana 
pēc 45-60 minūtēm, izmeklējamā parauga daudzums 25 μl.  

Komp. 5
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Iepakojumā 200 testi. Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas 
laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā.

3. RF- lateksa aglutinācijas tests ( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- 
komplektā ietilpst RF antigēns, pozitīvā kontrole, negatīvā 
kontrole un reakcijas kartes. Iepakojumā 100 testi.

Kompl. 8

4. ASO- lateksa aglutinācijas tests ( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- 
komplektā ietilpst ASO antigēns, pozitīvā kontrole, negatīvā 
kontrole un reakcijas kartes. Iepakojumā 100 testi.

Kompl 7

13. Daļa
Testu kartes noteikšanai fēcēs 

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums
12 mēnešiem,

vienībās
1. Testu kartes slēpto asiņu noteikšanai fēcēs ar 

imunohromotogrāfijas metode ( 25 gab.)
Komp. 50

2. Rota Strip imūnhromotogrāfijas metode  ( 25 gab. ) Komp. 1
3. Lamblijas Ag fēcēs imūnhromotogrāfijas metode  (25 testi) Kompl. 1

14. Daļa
Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums
12 mēnešiem,

vienībās
1. HIV 1/2 AV imūnhromotogrāfijas metode    (50 gab.) Komp. 6
2. HCV imūnhromotogrāfijas metode  (50gab.) Komp. 6
3. HbsAg  imūnhromotogrāfijas metode   (50gab.) Komp. 15
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Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2016/3)

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā
„Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”

Pretendents,________________________________________________, reģ. Nr._________
                                            pretendenta nosaukums                                                             
 _______________________________________________________________________,
                                                     Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
tā _______________________________________________________________personā
                                  Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
 piesakās  piedalīties  atklātā  konkursā  „Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA  „Bauskas

slimnīca” vajadzībām”;
 apņemas ievērot visas atklāta konkursa Nolikuma prasības; 
 atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no

piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā
līguma noslēgšanai;

 apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma
pamatnosacījumus, saskaņā ar 5.pielikumu;

 ka visā līguma darbības laikā piegādās Preci par konkursam piedāvāto cenu;
 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
 ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta 1.daļas un PIL 39.2 panta 1.daļas izslēgšanas noteikumi.

Daļas
numurs

Summa bez PVN, EUR
(lūdzu norādīt ar cipariem un

vārdiem)

PVN ___%, EUR
(lūdzu norādīt ar

cipariem un
vārdiem)

Summa ar PVN, EUR
(lūdzu norādīt ar cipariem

un vārdiem)
_.daļa    

   

Paraksts: 
____________________________________________ 
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

Pilns vārds, uzvārds: __________________________________
Amats: _____________________________________________
Pretendenta adrese: ___________________________________
Pretendenta tālruņa un faksa numuri ________________________

z.v.

Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.
Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti
jāpievieno pilnvara).
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Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde

 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 
(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2016/3)

JĀIESNIEDZ ARĪ ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ UZ CD VAI DVD DATU NESĒJA.

Tehniskais piedāvājums
atklātam konkursam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca”

vajadzībām”

1.DAĻA - Laboratorijas  reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram
MICROS.

N.
p.
k.

Nosaukums
Mēr
vien
ība

Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

1.
Reaģents asins šūnu skaitīšanai un 
diferencēšanai(Minoton).

Gab.

2.
Reaģents asins šūnu lizēšanai un Hb 
konc.noteikšanai ( Minolyse ). 

Gab.

3.
Reaģents hematoloģiskā analizatora 
mazgāšanai(Miniclean)

Gab.

4.
Reaģents hematoloģiskā analizatora 
koncentrētai mazgāšanai

Gab.

5. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma Gab.

2.DAĻA - Laboratorijas  reaģenti  5-daļu diferencējošam hematoloģiskam
analizatoram Coulter HmX

N.
p.
k.

Nosaukums
Mēr
vien
ība

Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma Gab.

2.
Lyse diff 1l.Lizējošais reaģents – asins 
šūnu lizēšanai un hemoglobīna konc. 
noteikšanai, tilpums 1l.

Gab.

3.
LH Diluent 20l.Diluents – asins šūnu 
skaitīšanai un diferencēšanai ; tilpums 20 l.

Gab.

4.
Coulter clenz 5l.Deterģents – mazgāšanas 
šķīdums ; tilpums 5l.

Gab.

5.
LH pack 2.4l.Šķīdums 5 daļu ( VCS) 
diferencēšanai ;šķīdumu komplekts ar 
tilpumiem 1900ml /50ml

Gab.

6.
Reaģentu komplekts retikulocītu skaita 
automātiskai noteikšanai

Kom
p.

21



3.DAĻA - Laboratorijas  reaģenti imunķīmiskajam analizatoram ACCESS
N.
p.
k. Nosaukums

Mērvie
nība

Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību,

 Ir/nav
1. Tireotropais hormons(TSH) -200 testi Komp.

2. Brīvais tiroksīns (T4) Komp.

3. Brīvais trijodtironīns (T3) Komp.

4. Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) Komp.

5. Feritīns Komp.

6. Audzēja marķieris CA-125 Komp.

7. Audzēja marķiris Ca15-3 Komp.

8. Audzēja marķiris Ca19-9 Komp.

9. Audzēja marķiris CEA Komp.

10. PSA Komp.
11. PTH Komp.
12. Total βHCG Komp.
13. 25(OH) Vitamin D Total Komp.

Papildus kontroles , kalibratori.
14. TSH kalibrators Komp.
15. FT4 kalibrators Komp.
16. FT3 kalibrators Komp.
17. PSA kalibrators Komp.
18. CA125 kalibrators Komp.
19. Ca19-9 Ag kalibrators Komp.
20. Ca15-3 Ag kalibrators Komp.
21. CEA Ag kalibrators Komp.
22. Ferritin kalibrators Komp.
23. PTH kalibrators Komp.
24. Total βHCG kalibrators Komp.
25. Vitamin D kalibrators Komp.
26. Immunoassay Plus kontrole ( 12x5) Komp.
27. Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml ) Gab.
28. Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) 

kalibrators
Komp.

29. Tumor marker kontrole L-1 Komp.
30. Tri-Point Liquimmune kontrole Komp.

Nepieciešamie papildus reaģenti un 
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piederumi darbam.
31. Reakciju kivetes (16 x98) Komp.
32. Atkritumu maisi (20x300) Komp.
33. Substrāts reakcijām (2400 T) Gab.
34. Mazgājamais šķīdums (4x1950ml) Gab.
35. Paraugu atšķaidītājs A-4ml Komp.
36. Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml Gab.
37. Šķīdums -Contrad 70 -1L Gab.
38. Šķīdums-Citranox 1 (4,54L) Gab.
39. Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) Komp.

4.DAĻA - Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram  ILAB Aries

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Amilāze serumā, urīnā (10x20ml) Kompl.   
2. SF- sārmainā fosfatāze (4x52ml;4x8ml) Kompl.   
3. ASAT (10x20ml;10x11 ml;1x20ml) Kompl.
4. ALAT(10x20ml;10x11 ml;1x20ml) Kompl.
5. Kopējais 

Bilirubīns(4x100ml;4x74ml;2x6,5ml)
Kompl.

6. Tiešais 
Bilirubīns(4x90ml;4x74ml;2x6,5ml)

Kompl.

7. Kalcijs(5x100ml;5x100ml) Kompl.
8. Kopējais holesterīns(5x50ml) Kompl.
9. HDL-Augsta blīvuma 

holesterīns(2x60ml;2x20ml)
Kompl.

10. LDL- Zema blībuma 
holesterīns(4x18ml;4x6ml)

Kompl.

11. Glikoze serumā(5x95ml) Kompl.
12. Urīnskābe(5x90ml) Kompl.
13. Urīnviela(8x80 ml;8x20ml) Kompl.
14. Kreatinīns(10x50ml;10x50ml) Kompl.
15. Kopējais olbaltums(5x100ml) Kompl.
16. Triglicerīdi(5x100ml) Kompl.
17. RF(1x75ml;2x6ml) Kompl.
18. ASO(1x90ml;2x5ml) Kompl.
19. Dzelzs(4x90ml;2x15ml) Kompl.
20. CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml) Kompl.
21. Fosfors(5x45ml;5x45ml) Kompl.
22. C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml) Kompl.
23. LDH-P Kompl.
24. GGT(4x90ml;1x370ml) Kompl.
25. Magnijs Kompl.

Kalibratori un kontroles bioķīmijas 
analizatoriem
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26. Multikalibrators klīniskās ķīmijas 
testiem ,ReferIL G(10x5ml)

Kompl.

27. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem 
Norma SeraChem Level 1 (12x5ml)

Kompl.

28. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem 
Abnormal SeraChem Level 2 (12x5ml)

Kompl.

29. Kalibrators lipīdiem HDL/LDL(2x3ml) Kompl.
30. CRP Kalibrators (6x1ml) Kompl.
31. ASO-RP-RF kontrole(6x1ml) Kompl.
32. RF kalibrators(6x1ml) Kompl.
33. ASO kalibrators (6x1ml) Kompl.
34. HbA1C Kalibrators(1x8ml;5x2ml) Kompl.

Palīgpiederumi
35. Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe 

Rinse
Kompl.

36. Paraugu trauciņi (500 Gab) Kompl.
37. Kivešu mazgātājs (10x10ml) Kompl.
38. Kivešu segmenti (60 gab.) Kompl.

5. DAĻA  - Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram ILYTE
(NA/K)

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Reaģentu kasete Na/K/Cl; Tiešā 

jonselektīvā metode.
Gab.

2. Mazgāšanas šķīdums, 50 ml Gab.
3. Kontrolmateriāls –  šķidrs, paredzēts 

precizitātes kontrolei. Normālas 
vērtības, tilpums 10 ml un patoloģiskas 
vērtības, tilpums 10 ml.  Kontroles 
vērtības  norādītas analizatoram Ilyte 
Na/K/CL , nodrošinot vienas sērijas 
kontrolmateriālu derīguma termiņu 
vismaz 12 mēnešus. 

Komp.

4. Printera termopapīrs  – atbilstošs 
analizatoram Ilyte Na/K/CL.

Gab.
  

6. DAĻA – Laboratorijas reaģenti un preces analizatoram ACL 7000.

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

1.
Protrombīna  laika,  INR-  fibrinogēna
noteikšana (5x8,5 ml, buferis 5x8,5ml)

Komp.
  

2. APTL – recekļa veidošanās laika 
noteikšana  (5x9 ml;Kalcija hlorīda 

Komp.
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šķīdums koaguloģijai 25 mmol/l, 
tilpums 5x8ml.)

3.
Mazgāšanas šķīdums - references 
emulsija  (4x500ml)

Komp.

4. Normālā kontroles plazma (1ml x10) Komp.
5. Kalibrācijas plazma 1ml x10 Komp.

6.
Reakciju kivetes – ACL rotori (100 
gab.)

Komp.

7. Paraugu atšķaidītājs100 ml Gab.
8. Paraugu kivetes (1000 gab.) Komp.

9.
Printera termopapīrs  – atbilstošs 
analizatoram ACL 7000.

Gab.

7. DAĻA - Laboratorijas reaģenti grimšanas analizatoram ROLLER 10

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Latex Control Kit  (2x1) Gab.   

2.
Printera termopapīrs  – atbilstošs 
analizatoram Roller 10 
(57mmx30/12mm)

Komp.

3. Tests 1card karte ( 4000 ) Gab.

8. DAĻA – Laboratorijas  reaģenti urīna analizatoram  ADVANTUS.

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Kontrolurīns Norma , Patoloģija Gab.   

2.
Printera termopapīrs  – atbilstošs 
analizatoram Advantus ( 5 gab.)

Iep.

3.
Teststrēmeles analīzēm Multistix 10 
(100 gab.)

Iepak.

4.
Mikroalbumīniem teststrēmeles 
analīzēm(25gab.)

Iepak.

9. DAĻA - Imūnhematoloģija

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvienī

ba
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

1.
ID-DiaCell  Standarteritrocīti 0.8% 
antivielu skrīningam ar GEL karšu 
metodi

Pudeles(3
x10ml)

  

2.
Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh 
D, antivielām

Kompl.
(5mlx2)
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N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvienī

ba
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

3.

GEL kartes:
- antivielu skrīningam Iep.(1x12)
- asins grupu un Rh piederībai Iep.(1x12)

- Rh negatīvā kontrole Iep.(1x12)

7.
Diluents Pudele 

(500ml)

8.
Apgriezta  reakcija ID-DiaCell  A1B Pudele(10

mlx2)

9.
Biacel 1/2/3 Pudele(10

mlx3)

10.
Anti- A(ABO1) Pudele(10

ml)

11.
Anti B-B(ABO2) Pudele(10

ml)

12.
Anti D-D(RH1)IgM Pudele(10

ml)

13.
NEG CONTROL Pudele(10

ml)
14. DIAMED kontrole Q.C  Normal  0.125x1
15. DIAMED kontrole  Q.C  Abnormal 0.125x1

10. DAĻA – Laboratorijas šķīdumi leikocitārās formulas un ginekoloģiskās uztriepes 
krāsošanai.

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

1.
Šķīdums Mai Grinvalda -formulu 
fiksēšanai un krāsošanai

gab.
  

2.
Šķīdums ginekoloģisko uztriepju 
krāsošanai ar metilēnzilo

gab.

3.
Šķīdums ginekoloģisko uztriepju 
krāsošanai pēc Gramma

gab.

11. DAĻA – Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

1.
Šternheimera  krāsa  urīna  sedimenta
krāsošanai

Kompl.
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12.  DAĻA – TPHA , RPR noteikšanas komplekts

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

1.

RPR noteikšanas komplekts- 
Komplektā ietilpst RPR antigēns, 
pozitīvā kontrole, antigēna 
pilinātājpudelīte, antigēna 
pilinātājadata, vienreizējas 
maisītājpipetes un reakcijas kartes. 
Iepakojumā 500 testi.Pozitīvi validēti 
Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 
gadu laikā.

Komp.

  

2.

TPHA-Iepakojums ar pozitīvo un 
negatīvo kontroli. Kvalitatīvs tests 4 
mikrotitrēšanas U-plates iedobēs. 
Rezultātu nolasīšana pēc 45-60 
minūtēm, izmeklējamā parauga 
daudzums 25 μl.  Iepakojumā 200 testi. 
Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas 
laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā.

Komp.

3.

RF- lateksa aglutinācijas tests 
( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- 
komplektā ietilpst RF antigēns, pozitīvā 
kontrole, negatīvā kontrole un reakcijas 
kartes. Iepakojumā 100 testi.

Kompl.

4.

ASO- lateksa aglutinācijas tests 
( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- 
komplektā ietilpst ASO antigēns, 
pozitīvā kontrole, negatīvā kontrole un 
reakcijas kartes. Iepakojumā 100 testi.

Kompl

13. DAĻA – Testu kartes noteikšanai fēcēs 

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

1.
Testu kartes slēpto asiņu noteikšanai 
fēcēs ar imunohromotogrāfijas metode (
25 gab.)

Komp.

  

2.
Rota Strip imūnhromotogrāfijas metode 
( 25 gab. )

Komp.

3.
Lamblijas Ag fēcēs 
imūnhromotogrāfijas metode  (25 testi)

Kompl.
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14. DAĻA- Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav

1.
HIV 1/2 AV imūnhromotogrāfijas 
metode    (50 gab.)

Komp.
  

2.
HCV imūnhromotogrāfijas metode  
(50gab.)

Komp.

3.
HbsAg  imūnhromotogrāfijas metode   
(50gab.)

Komp.

JĀIESNIEDZ ARĪ  ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ UZ CD VAI DVD DATU NESĒJA.

Finanšu piedāvājums
atklātam konkursam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca”

vajadzībām”

__. daļa _______________________________________________ 

N.
p.
k.

Nosaukums
Mērvie
nība 

Vienas
vienības
cena bez

PVN,
EUR

Vienību
skaits

Kopējā preces
cena bez PVN,

EUR

Kopējā piedāvājuma cena bez PVN
___ %PVN

Kopējā piedāvājuma cena ar PVN
* Preces noteiktais daudzums ir aptuvens un var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no 
Preces faktiskās nepieciešamības Pasūtītājam  

/pretendenta nosaukums, ieņemamais amats/ /pretendenta pilnvarotās personas paraksts/
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Pielikums Nr.4
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2016/3)

(tiek sagatavots uz uzņēmuma veidlapas) 
_____________________  
(sastādīšanas vieta)

Pretendenta līdzvērtīga satura piegāžu saraksts

Nr.
p.
k.

Piegādes veik-
šanas gads

Veikto piegāžu īss
apraksts 

Piegāžu apjoms,
EUR

Pakalpojuma saņēmēja un tā at-
bildīgās kontaktpersonas tālr.

/pretendenta nosaukums, ieņemamais amats/ /pretendenta pilnvarotās personas paraksts/
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Pielikums Nr.5
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2016/3)

PROJEKTS
IEPIRKUMA LĪGUMS 

Bauskā, 2016.gada ___. ____________

SIA  „Bauskas  slimnīca”,  kas  darbojas  uz  statūtu  pamata,  tās  valdes  locekles  Mirdzas
Brazovskas  personā,  turpmāk  šajā  līgumā  saukta  Ārstniecības  iestāde,  no  vienas  puses,  un
____________, tās/-ā _________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar _____, turpmāk šajā
līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, pamatojoties
uz  Atklāta  konkursa  „Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA „Bauskas  slimnīca”  vajadzībām”,
identifikācijas Nr. BS 2016/3, rezultātiem izsakot to šādā redakcijā:

1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātāja pienākums ir piegādāt Ārstniecības iestādei nepieciešamos reaģentus (turpmāk

tekstā  –  „Preces”)  saskaņā  ar šī  līguma  pielikumu  Nr.1  „Tehniskais  piedāvājums”  un
„Finanšu piedāvājums”, norādīto sortimentu, daudzumiem un cenām.

1.2. Līguma  darbības  laikā  Piegādātāja  pienākums  ir  ievērot  visus  nosacījumus,  kas  noteikti
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” ar
identifikācijas Nr. BS 2016/3 Nolikumā.

1.3. Preces ir jāpiegādā SIA „Bauskas slimnīca” pēc adreses: Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas
novads, LV-3901. 

2. Preces cena, līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR____________ (                 Euro     centi), tai skaitā  __%PVN.
2.2. Preces  cenā  ir  iekļauti  visi  nodokļi,  izdevumi,  kas  rodas  Piegādātājam sakarā  ar  Preces

ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Ārstniecības iestādei saskaņā ar šo Līgumu.
2.3. Ja  Piegādātājs  var  piedāvāt  zemāku  cenu vai  Latvijas  Republikas  aptiekās  tiek  pārdotas

Preces  ar  zemāku cenu par  Līgumā noteikto,  Līdzēji  var  vienoties  par  atbilstošu  Preces
cenas samazināšanu.

2.4. Piegādātājam nav tiesību Līguma darbības laikā paaugstināt konkursā piedāvātās cenas. Ja šī
punkta noteikumi tiek pārkāpti, Ārstniecības iestādei ir tiesības vienpusīgi pārtraukt Līguma
darbību,  un  tā  ir  tiesīga  izvēlēties  Piegādātāju,  kas  ir  piedāvājis  nākamo  zemāko  cenu
konkursa rezultātos.

2.5. Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i.,
Pasūtītājam nav pienākums iepirkt  precīzi  Pielikumā Nr.1 norādīto katras  preču vienības
apjomu.

2.6. Par  Preču  apmaksas  dienu  tiek  uzskatīta  diena,  kad  Ārstniecības  iestāde  ir  pārskaitījusi
naudu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

2.7. Apmaksa Piegādātājam par Precēm tiek noteikta ar pēcapmaksu ne mazāk kā 60 kalendāro
dienu laikā pēc pasūtījuma piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas.

            
3. Līguma izpildes termiņš un nosacījumi
3.1. Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 01. janvāri un darbojas līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.2. Prece  uzskatāma  par  nodotu  Ārstniecības  iestādei  no  Preces  pavadzīmes  parakstīšanas

dienas.  Preces  pavadzīmi  no  Ārstniecības  iestādes  puses  paraksta  Ārstniecības  iestādes
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pilnvarotā persona.

4. Piegādājamās preces kvalitāte
4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā. Derīguma

termiņam piegādes brīdī Ārstniecības iestādē ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma
termiņa. 

4.2. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz
Ārstniecības iestādei visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
Precei  ir  jābūt  iepakotai  tā,  lai  transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga
Preces kvalitāte.

4.3.  Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci  Piegādātājs atbilstoši šī līguma 4.4. punkta
noteikumiem apmaina  pret  atbilstošu  Preci  5  (piecu)  darba  dienu  laikā  no  neatbilstošās
preces nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs.

4.4. Pretenziju pieteikšanas kārtība:
4.4.1. ja, pieņemot Preci, Ārstniecības iestāde atklāj iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai

cita veida neatbilstību Līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Ārstniecības iestāde
par iztrūkuma vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda aktu un nosūta
Piegādātājam rakstveida pretenziju;

4.4.2. Piegādātājs 5 (piecu) darba  dienu laikā pēc Ārstniecības iestādes pretenzijas saņemšanas
aizvieto bojātās vai sajauktās Preces ar atbilstošām Precēm.

5. Pušu atbildība par līguma nepildīšanu
5.1. Par  Preces  nesavlaicīgu  piegādi  tiek  noteikta  kavējuma  nauda  0,01%  (viena  simtdaļa)

apmērā no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
5.2. Par piegādātās  Preces  nesavlaicīgu  apmaksu tiek noteikta  kavējuma nauda 0,01% (viena

simtdaļa) apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu. 
5.3. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes.

6. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
6.1. Ārstniecības iestādei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību 10 (desmit) kalendāras dienas

iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja:
6.1.1. Piegādātājs  ir  pieņēmis  lēmumu  uzsākt  uzņēmuma  likvidāciju,  apturēt  vai  pārtraukt

uzņēmuma darbību; 
6.1.2. pret  Piegādātāju  ir  uzsākta  maksātnespējas  vai  bankrota  procedūra,  vai  tā  darbība  ir

apturēta;
6.1.3. Piegādātājam  ir  anulēta  vai  apturēta  licences  zāļu  lieltirgotavas  atvēršanai  (darbībai)

darbība,  zāļu  ražošanas  uzņēmuma licences  darbība  vai  attiecīgas  valsts  kompetentās
institūcijas  izdotas  līdzvērtīgas  atļaujas  nodarboties  ar  zāļu  izplatīšanu  darbība  vai
beidzies tās derīguma termiņš;

6.1.4. Piegādātājs nepiegādā Preci atbilstoši Līguma pielikumiem un piegāde nokavēta vairāk
kā 10 (desmit) kalendāras dienas; 

6.1.5. Piegādātājs izplata nereģistrētus medikamentus vai medicīnas ierīces vai arī nav likumā
noteiktā kārtībā saņēmis medikamenta ievešanas un izplatīšanas atļauju;

6.1.6. Piegādātājs neveic Līguma 4.4. punkta minētās darbības;
6.1.7. Piegādātājs nepilda citus Līguma nosacījumus.
6.2. Ja Līdzēji  nevar  vienoties  par Preces  cenas  samazināšanu saskaņā ar  Līguma 2.3.punktā

noteikto,  Ārstniecības  iestāde  ir  tiesīga  izbeigt  Līgumu  konkrētā  pozīcijā,  ja  nākamais
Konkursā uzvarējušais  piegādātājs  var nodrošināt  piegādi  ņemot vērā Līguma 2.3.punkta
nosacījumus.

6.3. Līguma  pārtraukšanas  gadījumā  Ārstniecības  iestāde  samaksā  Piegādātājam  par  faktiski
laicīgi veiktajām Preces piegādēm, ja Līdzēji nevienojas citādi.

6.4. Gadījumā,  ja  izmantošanas  laikā  tiek  konstatēts,  ka  piedāvātā  Prece  neatbilst  kvalitātes
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prasībām,  Ārstniecības  iestādei  ir  tiesības  vienpusīgi  atteikt  no  šīs  Preces  piegādes  un
nosūtīt motivētu atteikuma vēstuli Piegādātājam. 

6.5. Ja Piegādātājs, ar kuru tika noslēgts piegādes līgums, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc
rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas dienas nespēj piegādāt kādu Preci par līgumā noteikto
cenu, Ārstniecības iestāde ir tiesīga pasūtīt attiecīgās Preces no nākamo Piegādātāja, kurš
tika piedāvājis nākamo zemāko cenu.

6.6. Ārstniecības  iestādei  ir  tiesības  pārtraukt  šī  Līguma  darbību  30  (trīsdesmit)  kalendāras
dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja Ārstniecības iestādē tiek  apturēta
vai pārstrukturizēta laboratorijas darbība.

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies

ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts varas un
pārvaldes,  pašvaldību  institūciju  pieņemtie  lēmumi,  kuri  ierobežo  vai  izslēdz  Līguma
izpildes  iespējas  (tiesas  pieņemtie  lēmumi,  avārijas,  ugunsnelaime,  plūdi  Ārstniecības
iestādes vai Piegādātāja objektos utt., kas ir saitīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu).

7.2. Puse,  kura  atsaucas  uz  7.1.punktā  minētajiem  apstākļiem,  par  to  iestāšanos  otrai  Pusei
paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs)  darba dienu laikā,  pievienojot  kompetentas  valsts  institūcijas
izziņu, kas apstiprina šo faktu.

8. Citi nosacījumi
8.1. Visi  Līguma grozījumi,  vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar

Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses,
tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

8.2. Jautājumos,  kuri  nav  atrunāti  šajā  Līgumā,  Puses  vadās  no  Latvijas  Republikas
normatīvajiem aktiem.

8.3. Puses savstarpēji  apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju,  kas tiem kļuvusi
zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.

8.4. Visas  domstarpības,  kas  saistītas  ar  šī  Līguma  izpildi  tiek  risinātas  Pusēm  savstarpēji
vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

8.5. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

No Ārstniecības iestādes puses:
Vārds, uzvārds: Sandra Drozdovska
Adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis: +371 63924696
Fakss: +371 63923437
E-pasts: b_gram@apollo.lv 

No Piegādātāja puses:
Vārds, uzvārds: _____________________________
Adrese: _____________________________
Tālrunis:     _____________________________
Fakss: _____________________________
E-pasts:       _____________________________

 Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir 7 (septiņu)
kalendāro dienu laikā paziņot otrai Pusei.
8.7. Līgums ar pielikumu Nr.1 sastādīts divos eksemplāros, uz _______lapām, no kuriem viens

atrodas  pie  Piegādātāja,  otrs  pie  Ārstniecības  iestādes,  visiem  eksemplāriem  ir  vienāds
juridiskais spēks.
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9. Pušu rekvizīti un paraksts:

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE PIEGĀDĀTĀJS
SIA „Bauskas slimnīca”
Reģ. Nr. 43603017682
Dārza ielā 7/1, Bauska, 
Bauskas novads, LV-3901
A/S „SEB BANKA” 
Konts:  LV54UNLA0029700142810
Kods: UNLAV2X 
________________________________
Valdes locekle Mirdza Brazovska: 

Pielikums Nr. 1
Iepirkuma līgumam Nr.

 no 2016.gada __._________

Tehniskais piedāvājums

 Finanšu piedāvājums
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	2.4.1. Līguma izpildes termiņš – 12.mēneši, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.
	2.4.2. Līguma izpildes vieta – SIA „Bauskas slimnīca”, Dārza ielā 7/1, Bauskā, Bauskas novads, LV-3901.

	2.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs
	2.6. Iepirkuma metode
	2.6.1. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss.

	2.7. Finansēšanas avots
	2.7.1. Pasūtītāja pašu finansējums.

	2.8. Piedāvājuma nodrošinājums
	2.8.1. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts

	2.9. Iespēja iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to
	2.9.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi” sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā.
	2.9.2. Ar iepirkuma dokumentācijas oriģināliem bez maksas var iepazīties Bauskā, Dārza ielā 7/1, SIA „Bauskas slimnīca” administrācijā 305. kabinetā, darba dienās no plkst. 900 līdz 1600, ar pusdienlaiku no plkst. 1200 līdz 1300, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā, līdz 2016.gada 22.novembrim plkst. 1000, tālrunis 63923744, fakss 63923437,e–pasts: b_gram@apollo.lv
	2.9.3. Visus ar šo konkursu saistītos dokumentus, papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus nolikumā Pasūtītājs ievieto SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā www. bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis.

	2.10. Papildus informācijas sniegšana
	2.10.1. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot iepirkuma komisijai adresētu rakstveida lūgumu par konkretizētas informācijas sniegšanu, izmantojot e–pastu, faksu vai pastu.
	2.10.2. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ja pieprasījums iesniegts laikus, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi, t.i., piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sniedz papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu.
	2.10.3. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami: SIA „Bauskas slimnīca” atklāta konkursa “Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, ID Nr. BS 2016/3, iepirkuma komisijai, adrese: Iepirkumu komisija, Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Tālrunis: 63924696, fakss 63923437, e–pasts: b_gram@apollo.lv.
	2.10.4. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e–pastā uzdotam jautājumam – pa e–pastu, faksam – pa faksu, ar pastu nosūtītam – pa pastu. Pa faksu un e – pastu nosūtītie dokumenti tiek uzskatīti par informatīviem, nolūkā paātrināt savstarpējo komunikāciju. Par juridiski saistošiem tiek uzskatīti dokumentu oriģināli, kuri saņemti pa pastu.
	2.10.5. Iespējamos grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. 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 www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto un piekto daļu.
	2.10.6. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja.
	2.10.7. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav saistoša.

	2.11. Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi
	2.12. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
	2.12.1. Dokumenti jāiesniedz datorsalikumā latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām ar diegu, sanumurētām. Uz pēdējas lapas aizmugures, cauršūšanai izmantotais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pārstāvis.
	2.12.2. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:
	3. Adresāts: Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, ID Nr. BS 2016/3, iepirkuma komisijai;
	4. Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
	5. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona, tās kontaktinformācija;
	6. Norādei „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
	6.1.1. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kurai nav statūtos noteiktās pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara (oriģināls) pārstāvēt pretendentu.
	6.1.2. Ja kādu no dokumentiem Pretendents iesniedz svešvalodā, tam obligāti jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Tulkojumu ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu apstiprina iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona. Ja svešvalodā iesniegtam dokumentam nav pievienots apstiprināts tulkojums, iepirkuma komisija uzskatīs, ka šis dokuments nav iesniegts.
	6.1.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
	6.1.4. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai.
	6.1.5. Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām, komisija lemj un var tos noraidīt ņemot vērā samērīguma principu.
	6.1.6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
	6.1.7. Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 1.pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai un 3.pielikumā norādītajam Tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma tabulām.
	6.1.8. Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu bez PVN un preču kopējo cenu bez PVN. Piedāvājuma cenās ir jāietver nodokļi, izņemot PVN, nodevas un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro (EUR), ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata.

	6.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
	6.2.1. Piedāvājumus iesniedz Dārza iela 7/1 (poliklīnika), Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā personāla administratorei (303.kabinets) vai iesūta pa pastu atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” komisijai, pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, līdz 2016. gada 22. novembrim, plkst. 1000. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots iesniedzējam.
	6.2.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē visus piedāvājumu iesniedzējus speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.
	6.2.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendenta pārstāvis norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, e–pasta adresi, tālruņa un faksa numuru.
	6.2.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
	6.2.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā pie personāla administratores (303.kabinets) darbdienās, apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
	6.2.6. 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. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikumā noteiktos gadījumus, ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentam netiek atdoti.

	6.3. Piedāvājumu atvēršana
	6.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2016. gada 22. novembrī plkst.1010, Poliklīnikas aktu zālē (trešajā stāvā) Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads (piedāvājumu atvēršanas vieta var mainīties).
	6.3.2. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.

	6.4. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
	6.4.1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, vai pārtraukšanu, komisija vienlaikus visiem pretendentiem nosūta rezultātu paziņojumus pa e-pastu, saglabājot apliecinājumu par nosūtīšanu un pa pastu.
	6.4.2. Pasūtītājs iesniedz publicēšanai paziņojumu par konkursa rezultātiem IUB mājas lapā internetā trīs darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par rezultātiem.

	6.5. Piedāvājuma derīguma termiņš
	6.5.1. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
	6.5.2. Izņēmuma gadījumos iepirkuma komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esošā termiņa par konkrēta termiņa pagarinājumu, kas noformējams rakstiski.
	6.5.3. Ja pasūtītājs atzīst pretendentu par uzvarējušu konkursā, Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums.


	7. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU
	2.2.1. Ja Līguma darbības laikā jauna konkursa rezultātā attiecībā uz šī Līguma priekšmetu nav noslēgts jauns iepirkuma līgums, Puses var vienoties par Līguma darbības pagarinājumu līdz jauna iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai.
	2.2.2. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktiem pasūtījumiem.
	2.2.3. Pasūtījumos norādītās Preces jāpiegādā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma veikšanas dienas, ja vien Puses konkrētajā pasūtījumā nav vienojušās citādi.
	7.1.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas un norēķina dokumenta saņemšanas, parakstīšanas veic samaksu par piegādātajām Precēm.
	7.1.2. Pretendentam jānodrošina Preču piegāde uz attiecīgo Preču piegādes vietu bez papildus samaksas.
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