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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
1.1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2016/4. 

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. Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā, kuru organizē un
realizē ar SIA “Bauskas Slimnīca” valdes locekles rīkojums par iepirkuma veikšanu
Nr. 4-02/24 no 2016.gada 24.oktobra. 

2.2. Pretendents
2.2.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā

kārtībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība vai personu grupa,
kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām. 
Par  iepirkuma  pretendentu  var  būt  jebkurš  piegādātājs  likuma  „Publisko  iepirkumu
likums” izpratnē.

2.3. Iepirkuma priekšmets un CPV kods
2.3.1. Iepirkuma priekšmets ir  bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde,

saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.Pielikumu „Tehniskā piedāvājumu forma”
2.3.2. CPV kods 33600000-6 (Farmācijas izstrādājumi),
2.3.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 daļās. Katra daļa ir atsevišķa iepirkuma priekšmeta

daļa, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumu:
1.daļa – „Bolus injektora sistēmas un pacienta vads”;
2.daļa – „”Kontrastviela” injekcijām”.

2.4. Līguma izpildes laiks un vieta
2.4.1. Līguma izpildes laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no 2017.gada 01.janvāra.
2.4.2. Līguma  izpildes  vieta  –  SIA „Bauskas  slimnīca”,  Dārza  ielā  7/2,  Bauska,  Bauskas

novads, LV-3901.

2.5. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to 
2.5.1. Pasūtītājs  nodrošina  brīvu  un  tiešu  elektronisku  pieeju  iepirkuma  procedūras

dokumentiem  un  visiem  papildus  nepieciešamajiem  dokumentiem SIA  „Bauskas
slimnīca”  mājas  lapā  www.bauskasslimnica.lv sadaļā  „Iepirkumi”  sākot  ar  dienu,  kad
paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā,
līdz 2016.gada 7.novembrim, plkst. 10:00, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem
iepazīties  uz  vietas  ar  iepirkuma  procedūras  dokumentiem  SIA „Bauskas  slimnīca”
administrācijā  305.kabinetā.  Ja  ieinteresētais  piegādātājs  pieprasa  izsniegt  iepirkuma
procedūras  dokumentus  drukātā  veidā,  pasūtītājs  tos  izsniedz  ieinteresētajam
piegādātājam triju  darbdienu laikā pēc tam,  kad saņemts  šo dokumentu pieprasījums,
ievērojot  nosacījumu,  ka  dokumentu  pieprasījums iesniegts  laikus  pirms  piedāvājumu
iesniegšanas termiņa. 

2.5.2. Visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus, piegādātāju uzdotos jautājumus un uz tiem
sniegtās  atbildes,  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.
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2.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
2.6.1. Piedāvājumus iepirkumam „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde”

Pretendentu pārstāvji  personīgi iesniedz Dārza iela 7/1 (poliklīnika),  Bauska, Bauskas
novads, 3.stāvā administrācijā  personāla administratorei (303.kabinets), darba dienās no
pulksten 900   līdz 1600 (pusdienas pārtraukumu no pulksten 1200 līdz 1300), 07.11.2016.
gadā no pulksten 8.30 līdz 10.00, vai iesūta pa pastu iepirkuma komisijai, pasūtītāja adrese:
Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, līdz 2016. gada 7.novembrim, plkst.
10:00. 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.

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

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

2.6.4. 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 iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas
gadījumā  par  piedāvājuma  iesniegšanas  laiku  tiks  uzskatīts  pēdējā  piedāvājuma
iesniegšanas brīdis.

2.6.5. 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. 

2.6.6. 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.

2.6.7. Ja  piedāvājumu  iesniedz  personu  grupa  vai  personālsabiedrība,  piedāvājumā  papildus
norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā
arī katras personas atbildības sadalījumu.

2.7. Piedāvājuma derīguma termiņš
2.7.1. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot

no piedāvājumu atvēršanas dienas.
2.7.2. Izņēmuma gadījumos iepirkuma komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina piedāvājuma

spēkā esošā termiņa par konkrēta termiņa pagarinājumu, kas noformējams rakstiski.
2.7.3. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, Pretendenta piedāvājuma

derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums. 
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2.8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
2.8.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā. 
2.8.2. 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, jānorāda cauršūto lapu
skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pārstāvis. 

2.8.3. Piedāvājumam pievieno papildus informāciju, kas raksturo piedāvātos medikamentus un
medicīnas preces (apraksti, katalogi, bukleti, u.c.), bet nav jācaurauklo.

2.8.4. 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.

2.8.5. Iesniedzamo  dokumentu  kopijas  ar  savu  parakstu  un  uzņēmuma  zīmogu  apstiprina
iestādes  vadītājs  vai  pilnvarotā  persona.  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.

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

2.8.7. Pretendents  var  iesniegt  tikai  vienu  piedāvājumu.  Pretendents  nav  tiesīgs  iesniegt
piedāvājuma variantus.

2.8.8. Pretendenta  iesniegtajam  piedāvājumam  jāatbilst  iepirkuma  nolikumā  norādītajām
prasībām un tam jāietver: 
 Komersanta  (komercsabiedrības)  vadītāja  parakstīts  pieteikums  par  piedalīšanos

iepirkumā  (2.pielikums).  Ja  pieteikumu  paraksta  pilnvarota  persona,  jāpievieno
pilnvaras  oriģināls.  Ja  piedāvājumu  iesniedz  personu  grupa,  piedāvājumu  paraksta
visas personas,  kas iekļautas  personu grupā.  Piedāvājumā norāda arī  personu, kura
pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu;

 Pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 3.punkts);

 Tehniskais piedāvājums (nolikuma 1. pielikums);

 Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.
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2.8.9. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes
jābūt šādām norādēm:

3. Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;

4. Norāde: Iepirkuma „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde”,
ar ID Nr. BS 2016/4, iepirkuma komisijai;

5. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālrunis;

6. Norādei „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
6.1.1. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu par visu iepirkumu vai pa atsevišķu iepirkuma

daļu. 
6.1.2. Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 1.pielikumā

norādītajai  tehniskā  piedāvājuma  formai  un  3.  pielikumā  norādītajam  finanšu
piedāvājuma formai.

6.1.3. Finanšu piedāvājumā jānorāda preces cena par vienu oriģinālu un summa par attiecīgo
preci  bez  PVN. Jānorāda preču summa,  preču PVN likme,  PVN summa kopā visām
precēm un kopsumma ar PVN. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, piegāde, nodevas un
citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas
ir jānorāda Eiro ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata.

6.1.4. Pretendenta piedāvātā pozīcijas cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir konstanta, nav
pakļaujama pieaugumam un netiek mainīta visā līguma darbības laikā, izņemot līgumā
atrunātajos gadījumos. Apmaksas veids – 100% pēcapmaksa ar termiņu ne mazāku kā 60
(sešdesmit) kalendāra dienas no piegādes brīža.

6.2. Iepirkuma metode
6.2.1. Iepirkuma metode – iepirkums „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā.

6.3. Finansēšanas avots 
6.3.1. Pasūtītāja pašu finansējums.

1.12. Piedāvājuma izvēles kritērijs

1.12.1.  Piedāvājuma  izvēles  kritērijs  ir  piedāvājums  ar  viszemāko  cenu. Komisija  izvēlas
piedāvājumus  ar  viszemāko  piedāvāto  cenu  katrai  iepirkuma  daļai,  ja  Pretendents  un
piedāvājums atbilst visām Iepirkuma dokumentu prasībām.

1.12.2. Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju noteiks Pretendentu,  kurš būs iesniedzis
iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

1.13. Piedāvāto preču garantijas laiks

1.13.1.  Piegādātājs  garantē,  ka  piegādātās  preces  būs  augstas  kvalitātes  un  atbildīs  visu  to
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

1.13.2. Piegādātājs garantē, ka piedāvāto preču garantijas laiks ir ne mazāks kā 6 mēneši. 

1.14. Iepirkuma nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona

1.14.1.  Ja  ieinteresētais  piegādātājs  ir  laikus  pieprasījis  papildu  informāciju  par  Nolikumā
iekļautajām  prasībām  attiecībā  uz  piedāvājumu  sagatavošanu  un  iesniegšanu  vai
pretendentu  atlasi,  Pasūtītājs  to  sniedz  trīs  dienu  laikā,  kā  arī  ievieto  SIA „Bauskas
slimnīca” interneta mājas lapas www.bauskasslimnica.lv sadaļā “Iepirkumi”.
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1.14.2. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona:

Nolikuma izskaidrošanai un tehniskās specifikācijas izskaidrošanai:

Vārds, uzvārds: Sandra Drozdovska
Amats Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 
Adrese: Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis: 63924696
Fakss: 63923437
E-pasta adrese: b_gram@apollo.lv

       1.15. Iepirkuma dokumenti

1.15.1. Iepirkuma dokumentu komplektu veido:

Iepirkuma Nolikums.

 Nolikuma pielikums Nr.1. – „Tehniskā piedāvājuma forma”;

 Nolikuma pielikums Nr.2. – „Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma”;

 Nolikuma pielikums Nr.3. – „Finanšu piedāvājuma forma”;

 Nolikuma pielikums Nr.4. – „Līguma projekts”;

1.15.2. Nolikuma pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas un ir izskatāmi un vērtējami
kopsakarībā ar Nolikumu.

2. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IESNIEDZAMO INFORMĀCIJU

Lai  būtu  iespējams  noteikt,  vai  pretendentam  un  pretendenta  norādītajām  personām,  uz
kuras  iespējām  pretendents  balstās,  lai  apliecinātu,  ka  tā  kvalifikācija  atbilst  nolikumā
noteiktajām  prasībām, ir  pietiekama  kvalifikācija,  nepieciešamās  profesionālās  un  tehniskās
spējas un nepieciešamais saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tam jāiesniedz:

6.4. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, kuru
parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona;

2.1. LR  Uzņēmumu  reģistra  vai  līdzvērtīgas  uzņēmējdarbību/komercdarbību  reģistrējošas
iestādes  ārvalstīs  izdota  Pretendenta,  personālsabiedrības  biedra,  personu  apvienības
dalībnieka  (ja  piedāvājumu  iesniedz  personālsabiedrība  vai  personu  apvienība),  vai
apakšuzņēmēja  (ja  pretendents  plāno  piesaistīt  apakšuzņēmējus)  reģistrācijas  apliecības
kopija.

2.2. Pretendentiem, kas piedāvā piegādāt  medikamentus, pievieno Zāļu lieltirgotavas licences
apstiprinātu  kopiju  un  Personas  ar  pārstāvības  tiesībām  parakstītu  apliecinājumu,  ka
Pretendenta piedāvātie medikamenti ir reģistrēti Latvijas Republikas Valsts Zāļu reģistrā.

2.3. Pretendentiem, kas piedāvā piegādāt  medicīnas preces, pievieno Personas ar pārstāvības
tiesībām parakstīts apliecinājums, ka piedāvātās medicīnas preces ir ar CE sertifikātu;

2.4. Uz Pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā
minētie izslēgšanas nosacījumi. Komisija informāciju iegūst valsts informācijas sistēmās,
ņemot  vērā  PIL  8.²  panta  septītās  un  astotās  daļas  nosacījumus.  Attiecībā  uz  ārvalstī
reģistrētu  vai  pastāvīgi  dzīvojošu  pretendentu  un  PIL 8.²  panta  piektās  daļas  3.punktā
minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu,
kas apliecina, ka uz to un PIL 8.² panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā
panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.

2.5. Pretendenta  tehniskais  piedāvājums  atbilstoši  Nolikuma  pielikumam  Nr.1   „Tehniskā
piedāvājuma forma”.

2.6. Pretendenta  finanšu  piedāvājums  atbilstoši  Nolikuma  pielikumam  Nr.3  „Finanšu
piedāvājuma forma”.

2.7. Informatīvie  materiāli  kas  raksturo  piedāvātos  medikamentus  un  medicīnas
preces.
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7. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO

PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

7.1. Iepirkuma  komisija  izvēlas  piedāvājumu  ar  viszemāko  cenu,  kas  atbilst  nolikumā
minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā
norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

7.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem:

4.2.1.    1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude, 

4.2.2.     2.posms – pretendentu atlase,

4.2.3.     3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude,

4.2.4.     4.posms – finanšu piedāvājuma vērtēšana.

7.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

2.8. Komisija  pārbaudīs  piedāvājumu  noformējuma  atbilstību  noteikumu  1.9.punktā
norādītajām  prasībām.  Lems  par  to,  vai  iesniegtie  piedāvājumi  noformēti  atbilstoši
noteikumu prasībām.  Piedāvājums,  kas  neatbilst  noformējuma prasībām var  tikt  noraidīts
tikai tad, ja tā neatbilstība ir būtiska.

2.9. Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību noteikumu 2.punktā norādītajām prasībām. Ja
Pretendents  nav  iesniedzis  prasībām  atbilstošus  dokumentus  vai  ir  sniedzis  nepatiesu
informāciju  savas  kvalifikācijas  novērtēšanai,  vai  vispār  nav  iesniedzis  pieprasītos
dokumentus, iesniegtais piedāvājums netiek vērtēts.

2.10. Ja  Komisija  konstatē,  ka,  atbilstoši  noteikumu  2.punktam,  iesniegtajos  dokumentos
ietvertā  informācija  ir  neskaidra  vai  nepilnīga,  tā  pieprasa,  lai  Pretendents  izskaidro  vai
papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

2.11. Pārbaudot Pretendentu atbilstību noteikumu 2.punktā norādītajām prasībām, Komisija arī
pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.² panta piektās daļas 1.,
2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ. Pretendentu pārbaude tiek veikta, atbilstoši PIL 8.² panta
septītās un astotās daļas nosacījumiem.

2.12. Komisija  pārbaudīs  piedāvājuma  atbilstību  Nolikuma  1.pielikuma  Tehniskajam
piedāvājumam.  Tehniskajam  piedāvājumam  ir  jābūt  precīzi  aizpildītam  un  jāatbilst
izvirzītajam prasību līmenim. 

2.13. Piedāvājumu  vērtēšanas  laikā  Komisija  pārbaudīs,  vai  finanšu  piedāvājumā  nav
aritmētisko  kļūdu,  ja  finanšu  piedāvājumā  konstatētas  aritmētiskas  kļūdas,  Komisija  tās
izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam,
kura  pieļautās  kļūdas  ir  labotas.  Vērtējot  finanšu  piedāvājumu,  Komisija  ņems  vērā
labojumus.

2.14. Komisija izvērtē finanšu piedāvājumu cenas, pārliecinoties, vai nav iesniegts pārāk lēts
piedāvājums. 

2.15. Komisija, no visiem piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, izvēlas
piedāvājumu ar viszemāko cenu.

2.16. Iepirkumā  iepirkuma  komisija  vērtēs  Pretendenta  piedāvāto  cenu  bez  PVN  katrai
iepirkuma daļai (medikamentam, precei).

2.17. Ja vairāku Pretendentu  piedāvājumu nosauktās  cenas  ir  vienādās,  Iepirkuma komisija
pieņem motivētu lēmumu par uzvarētāja noteikšanu.
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8. IEPIRKUMA LĪGUMS

8.1. Pasūtītājs,  pamatojoties  uz  pretendenta  piedāvājumu  ar  izraudzīto  pretendentu  noslēdz
iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas ir pievienots Pielikumā Nr.4.

2.18. Ja  izraudzītais  Pretendents  atsakās  slēgt  iepirkuma  līgumu  ar  Pasūtītāju,  iepirkuma
komisija  ir  tiesīga  izvēlēties  nākamo  piedāvājumu  ar  viszemāko  cenu,  pirms  tam
pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar
sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar
pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai ir
uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma
komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

2.19. Ar pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu iepirkuma daļā, tiks slēgts piegādes līgums,
kurā  tiks  fiksēta  preces  vienības  cena  līguma  izpildes  termiņa  ietvaros  atbilstoši
norādītajam orientējošam preču apjomam.

2.20. 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 Iepirkuma
rezultātā noteiktajām līgumcenām.

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

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

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

2.24. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par
iepirkumā  izraudzīto  pretendentu  vai  pretendentiem,  kā  arī  savā  mājas  lapā  internetā
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma komisijas pieņemtajam lēmumam. 

2.25. Ne  vēlāk  kā  piecas  darbdienas  pēc  tam,  kad  noslēgts  līgums,  pasūtītājs,  izmantojot
Iepirkumu  uzraudzības  biroja  mājas  lapā  internetā  pieejamos  elektroniskos  līdzekļus
minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

2.26. Grozījumus  iepirkuma  līgumā,  kas  noslēdzams  šajā  pantā  noteiktajā  kārtībā,  izdara,
ievērojot šā likuma 67.1 panta noteikumus.

Pielikumā: 1. pielikums. „Tehniskā piedāvājuma forma”
2. pielikums. „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā forma”
3. pielikums. „Finanšu piedāvājuma forma”
4. pielikums. „Līguma projekts”
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma „Bolus injektora sistēmas vadu 

un „kontrastvielas” piegāde” 
nolikumam (Iepirkuma ID Nr. BS 2016/4)

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkumam „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde”

ID Nr. BS 2016/4

Ar šo ___________________ iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam “ Bolus injektora
sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde”, ID Nr.  BS 2016/4.

I.  Daļa
Bolus injektora sistēmas un pacienta vads.

Nr. Precei izvirzāmās prasības
Daudzums

(gab.)
Pretendenta
piedāvājums

1. SISTĒMAS VADS 130
1.1.

Darba laiks - 24 st.
1.2.

Sistēmas vads ar Luer Lock adapteru
1.3.

Integrēts 17mikronu filtrs
1.4.

Integrēta spiediena (sensors) aizsardzības sistēma
1.5.

Apstiprināta savienošana ar Ulrich boluss sistēmu
1.6.

Apstiprināta darbība ar spiedienu ne mazāk 17 bar
1.7.

Apstiprināta savietojamība ar kontrastvielu
1.8.

Bez lateksa, caurspīdīgi, elastīgi
1.9.

Vads nav pirogēns
2. PACIENTA VADS 650

2.1.
Sistēmas vads ar Luer Lock adapteri

2.2.
 Garums - 250cm

2.3.
Vads ar diviem pretvārstiem

2.4.
Apstiprināta savienošana ar Ulrich boluss sistēmu

2.5.
Apstiprināta darbība ar spiedienu ne mazāk 17 bar

2.6.
Apstiprināta savietojamība ar kontrastvielu

2.7.
Bez lateksa, caurspīdīgi, elastīgi

2.8.
Vads nav pirogēns

Preces noteiktais daudzums ir aptuvens un var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no Preces
faktiskās nepieciešamības pasūtītājam.
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II Daļa
„Kontrastviela” injekcijām
Nr. Aktīvā viela Koncentrācija Tilpums 

(ml)
Daudzums
(gab.)
polipropilēna
pudeles

Piedāvātā
medikamenta
nosaukums

Piedāvātā
medikamenta
ražotājs

1. Iodiksanols Šķīdums satur  652
mg iodiksanola

100 130

2. Iodiksanols Šķīdums satur  652
mg iodiksanola

200 260

„Kontrastvielas” noteiktais daudzums ir aptuvens un var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no
Preces faktiskās nepieciešamības pasūtītājam.

Uzņēmuma vadītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts un pretendenta zīmogs 

2016. gada _____________________
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma „Bolus injektora sistēmas vadu 

un „kontrastvielas” piegāde” 
nolikumam (Iepirkuma ID Nr. BS 2016/4)

Pieteikums 
Iepirkumam „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde”

ID Nr. BS 2016/4

Pretendents ______________________________________________________________
pretendenta nosaukums

___________________________________________________________________________________
 adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese

___________________________________________________________________________________
piedāvājuma sagatavotāja vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese 

______________________________________________________________
vienotais reģistrācijas numurs

___________________________________________________________________________________
uzņēmuma bankas rekvizīti

_______________________________________________________ personā
uzņēmuma vadītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds  

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
 piesakās  piedalīties  iepirkumā  „Bolus  injektora  sistēmas  vadu  un  „kontrastvielas”

piegāde”;
 apņemas ievērot iepirkuma 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 pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma Nolikumā izklāstītos
līguma pamatnosacījumus;

 apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma
pamatnosacījumus, saskaņā ar 4.pielikumu;

 garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Paraksts: 
____________________________________________ 
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

z.v.

2016.gada ________________________
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma „Bolus injektora sistēmas vadu 

un „kontrastvielas” piegāde” 
nolikumam (Iepirkuma ID Nr. BS 2016/4)

Finanšu piedāvājums 
Iepirkumam „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde”

ID Nr. BS 2016/4
1. PRETENDENTS
Pretendenta nosaukums
Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, amats)
(Ja līgumu slēdz pilnvarota persona, tad papildus 
norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru)

2. KONTAKTPERSONA
amats, vārds, uzvārds
tālr./fakss
e-pasta adrese

I. Daļa
Bolus injektora sistēmas un pacienta vads.

Nr. Medicīnas prece
Daudzums

(gab.)

1Vienas
vienības cena
EUR bez PVN

Kopā cena
EUR bez

PVN
1. Sistēmas vads 130
2. Pacienta vads 650

 PVN____%:
Pavisam kopā ar PVN:

II. Daļa
„Kontrastviela” injekcijām

Nr.
Medikamenta

nosaukums

Daudzums
(gab.)

polipropilēna
pudeles

Tilpums
(ml)

1 vienas vienības
cena EUR bez

PVN

Kopā cena
EUR bez  PVN

1. 100 130
2. 200 260

 PVN____%:
Pavisam kopā ar PVN:

Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro (EUR), ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm
aiz komata. 

Pasūtītājs norādot preču piegādes cenu ņem vērā visas Nolikuma 1.pielikumā (Tehniskā
piedāvājuma forma) norādītās preču piegādes izmaksas. 

Apmaksas kārtība – 100% pēcapmaksa 60 dienu laikā pēc medicīnas preču saņemšanas,
ko apliecina preču piegādes dokuments. 

Paraksts: 
____________________________________________ 
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

z.v.

2016.gada ________________________
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma „Bolus injektora sistēmas vadu 

un „kontrastvielas” piegāde” 
nolikumam (Iepirkuma ID Nr. BS 2016/4)

PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.

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
iepirkumu „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde”, identifikācijas Nr. BS
2016/4, rezultātiem izsakot to šādā redakcijā:

1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātāja  pienākums ir  piegādāt  Ārstniecības  iestādei  nepieciešamās medicīnas  preces,

(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
iepirkuma „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde” ar identifikācijas Nr.
BS 2016/4 Nolikumā.

1.3. Preces ir jāpiegādā SIA „Bauskas slimnīca” pēc adreses: Dārza ielā 7/2, 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  iepirkumā
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  2018.gada
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31.decembrim.
3.2.  Prece  uzskatāma  par  nodotu  Ārstniecības  iestādei  no  Preces  pavadzīmes

parakstīšanas dienas. Preces pavadzīmi no Ārstniecības iestādes puses paraksta
Ārstniecības iestādes 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 6
(seši) mēneši. 

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 preces vai
arī nav likumā noteiktā kārtībā saņēmis medikamenta vai medicīnas preču
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
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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  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 pārtraukta pakalpojuma sniegšana, kurā tiek izmantota
līguma Prece.

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: Larisa Lebeiko
Adrese: Dārza iela 7/2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis: +371 63923476
Fakss: +371 63923437
E-pasts: larisinja@inbox.lv  

  
No Piegādātāja puses:
Vārds, uzvārds: _____________________________
Adrese: _____________________________

15

mailto:larisinja@inbox.lv


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.

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: 
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Pielikums Nr. 1
Iepirkuma līgumam Nr.

 no 2016.gada __._________

Tehniskais piedāvājums

 Finanšu piedāvājums
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	1. Vispārīgā informācija
	1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
	1.1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2016/4.

	1.2. Pasūtītājs
	2. SIA “BAUSKAS slimnīca”
	2.1.1. Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā, kuru organizē un realizē ar SIA “Bauskas Slimnīca” valdes locekles rīkojums par iepirkuma veikšanu Nr. 4-02/24 no 2016.gada 24.oktobra.

	2.2. Pretendents
	2.2.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām.

	2.3. Iepirkuma priekšmets un CPV kods
	2.3.1. Iepirkuma priekšmets ir bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.Pielikumu „Tehniskā piedāvājumu forma”
	2.3.2. CPV kods 33600000-6 (Farmācijas izstrādājumi),
	2.3.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 daļās. Katra daļa ir atsevišķa iepirkuma priekšmeta daļa, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumu:

	2.4. Līguma izpildes laiks un vieta
	2.4.1. Līguma izpildes laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no 2017.gada 01.janvāra.
	2.4.2. Līguma izpildes vieta – SIA „Bauskas slimnīca”, Dārza ielā 7/2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

	2.5. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to
	2.5.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi” sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā, līdz 2016.gada 7.novembrim, plkst. 10:00, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem SIA „Bauskas slimnīca” administrācijā 305.kabinetā. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
	2.5.2. Visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus, piegādātāju uzdotos jautājumus un uz tiem sniegtās atbildes, 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.

	2.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
	2.6.1. Piedāvājumus iepirkumam „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde” Pretendentu pārstāvji personīgi iesniedz Dārza iela 7/1 (poliklīnika), Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā personāla administratorei (303.kabinets), darba dienās no pulksten 900 līdz 1600 (pusdienas pārtraukumu no pulksten 1200 līdz 1300), 07.11.2016. gadā no pulksten 8.30 līdz 10.00, vai iesūta pa pastu iepirkuma komisijai, pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, līdz 2016. gada 7.novembrim, plkst. 10:00. 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.
	2.6.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
	2.6.3. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā. Pasūtītājs uz aploksnes norāda saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.
	2.6.4. 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 iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
	2.6.5. 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.
	2.6.6. 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.
	2.6.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

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

	2.8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
	2.8.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā.
	2.8.2. 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, jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pārstāvis.
	2.8.3. Piedāvājumam pievieno papildus informāciju, kas raksturo piedāvātos medikamentus un medicīnas preces (apraksti, katalogi, bukleti, u.c.), bet nav jācaurauklo.
	2.8.4. 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.
	2.8.5. Iesniedzamo dokumentu kopijas ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu apstiprina iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona. 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.
	2.8.6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām.
	2.8.7. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
	2.8.8. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver:
	2.8.9. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:
	3. Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
	4. Norāde: Iepirkuma „Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde”, ar ID Nr. BS 2016/4, iepirkuma komisijai;
	5. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālrunis;
	6. Norādei „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
	6.1.1. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu par visu iepirkumu vai pa atsevišķu iepirkuma daļu.
	6.1.2. Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 1.pielikumā norādītajai tehniskā piedāvājuma formai un 3. pielikumā norādītajam finanšu piedāvājuma formai.
	6.1.3. Finanšu piedāvājumā jānorāda preces cena par vienu oriģinālu un summa par attiecīgo preci bez PVN. Jānorāda preču summa, preču PVN likme, PVN summa kopā visām precēm un kopsumma ar PVN. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, piegāde, nodevas un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Eiro ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata.
	6.1.4. Pretendenta piedāvātā pozīcijas cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir konstanta, nav pakļaujama pieaugumam un netiek mainīta visā līguma darbības laikā, izņemot līgumā atrunātajos gadījumos. Apmaksas veids – 100% pēcapmaksa ar termiņu ne mazāku kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no piegādes brīža.

	6.2. Iepirkuma metode
	6.2.1. Iepirkuma metode – iepirkums „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā.

	6.3. Finansēšanas avots
	6.3.1. Pasūtītāja pašu finansējums.

	1.12. Piedāvājuma izvēles kritērijs
	1.12.2. Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

	1.13. Piedāvāto preču garantijas laiks
	1.14. Iepirkuma nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona
	1.14.1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz trīs dienu laikā, kā arī ievieto SIA „Bauskas slimnīca” interneta mājas lapas www.bauskasslimnica.lv sadaļā “Iepirkumi”.
	1.14.2. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona:

	1.15. Iepirkuma dokumenti
	1.15.2. Nolikuma pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas un ir izskatāmi un vērtējami kopsakarībā ar Nolikumu.


	2. Prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju
	6.4. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona;

	7. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana
	7.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
	7.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem:
	7.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

	8. Iepirkuma līgums
	8.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas ir pievienots Pielikumā Nr.4.
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