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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
VCB 2016/02M
1.2. Pasūtītājs
SIA “Veselības centrs „Biķernieki””, turpmāk tekstā Pasūtītājs
Pasūtītāja rekvizīti:
adrese: Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006;
reģistrācijas Nr. 40003320463;
tālrunis 67577772, fakss 67577772;
Bankas rekvizīti:
AS SEB banka
Bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV95UNLA0034100753100
1.3. Iepazīšanās ar iepirkuma procedūras nolikumu
1.3.1. Ar iepirkuma nolikumu (turpmāk tekstā Nolikums), var iepazīties un to lejuplādēt Pasūtītāja
interneta
mājas
lapā
www.vcbikernieki.lv,
sadaļā
„Iepirkumi”,
adrese:
http://vcbikernieki.lv/index.php/par-mums/iepirkumi/. Iepriekš minētajā interneta adresē Pasūtītājs
ievieto visu informāciju par iepirkuma procedūru: atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem,
paskaidrojumus par iepirkuma procedūras dokumentiem, u.c. Uzskatāms, ka visi ieinteresētie
piegādātāji ir saņēmuši informāciju, ja Pasūtītājs to publicējis interneta adresē
http://vcbikernieki.lv/index.php/par-mums/iepirkumi/.
1.3.2. Kontaktpersona: Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984, fakss 67042332, e- pasts:
sekretare@dcb.lv.
1.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 5. maijam, plkst. 12:00
Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, Veselības centrā „Biķernieki”, 123. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00
līdz 15:00, tālrunis 67042332, iesniedzot personīgi, vai nosūtot pa pastu, vai ar kurjerpastu, tā lai
piedāvājums tiktu saņemts līdz 2016. gada 5. maijam, plkst. 12:00. Piedāvājums, kas iesniegts pēc
minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.4.2. Veselības centra „Biķernieki” sekretāre reģistrē visus piedāvājumu iesniedzējus. Iesniedzot
piedāvājumu personiski, pretendenta pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu, pretendenta nosaukumu,
tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru.
1.5. Piedāvājuma noformēšana
1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt sekojošai informācijai:
 iepirkuma procedūrai “Zobārstniecības iekārtas piegāde”;
 iepirkuma identifikācijas Nr. VCB 2016/02M;
 Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV- 1006;
 Pretendenta nosaukums un adrese.
1.5.2. Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (1 ORIĢINĀLS un 1 KOPIJA).
1.5.3. Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā, lapām jābūt caurauklotām (izņemot ražotāja
datu brošūru data sheet un Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu vadodā) ar diegu/auklu un
sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs/aukla nostiprināms ar
pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga
nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.
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1.5.4. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu
noformēšanai.
1.5.5. Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma
prasībām, komisija var lemt un tos noraidīt ņemot vērā samērīguma principu.
1.5.6. 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.
1.5.7. Piedāvājumā iekļauj Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus.
1.5.8. Pretendents iesniedz pretendenta pārstāvja parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta
persona, kura pārstāv pretendentu uz pilnvarojuma pamata, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt
pretendentu.
1.5.9. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodās, katram dokumentam jāpievieno pretendenta
apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.5.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
1.5.11. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33. panta septīto daļu, pretendents iesniedzot
piedāvājumu ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar
vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets: Zobārstniecības iekārtas, turpmāk arī Iekārta, piegāde, uzstādīšana,
garantijas apkalpošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
2.1.2. Klasifikācija. CPV kods: 33130000-0 (Zobārstniecības iekārtas un apakšspecialitātes
instrumenti).
2.1.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
2.1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.1.6. Iekārtai jāatbilst visu normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
2.1.7. Iekārtas uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība jānodrošina atbilstoši
02.08.2005. MK noteikumiem Nr.581.
2.1.8. Garantijas laiks 24 mēneši.
2.2. Iepirkuma līguma izpilde
2.2.1. Piegādes termiņš- 2 mēneši no līguma noslēgšanas.
2.2.2. Iekārtas piegādes un uzstādīšanas vieta: Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā.
2.2.3. Bezmaksas apkalpošana garantijas (24 mēnešu) laikā.
2.2.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un priekšapmaksas
rēķina saņemšanas veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas,
atlikušo summu Pasūtītājs nomaksā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un darbinieku
apmācības 30 (trīsdesmit) dienu laikā
3. Prasības pretendentiem
3.1.
Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2.
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.2.1.
pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
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3.2.2.
pretendentam 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 euro.
3.3.
Pretendenta rīcībā ir pietiekami kvalificēts personāls un tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu
Iekārtas piegādi, uzstādīšanu, Pasūtītāja personāla apmācību apmācīta speciālista vadībā, garantijas
apkalpošanu, pēcgarantijas apkalpošanu un iespējamos remonta darbus.
3.4.
Pretendents ir pilnvarots izplatīt un apkalpot Iekārtu Latvijas Republikā.
3.5.
Iekārta ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.6.
Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir atbilstoši līgumu noteikumiem piegādājis, uzstādījis,
apkalpojis/apkalpo vismaz divas līdzīgas kvalitatīvas Iekārtas.
3.7.
Pretendents nodrošina lietošanas instrukciju latviešu valodā.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši pieteikuma formai, kas pievienota
iepirkuma Nolikumam kā 2. pielikums.
4.2.
Pretendenta sagatavots apraksts par tā rīcībā esošo kvalificēto personālu (pievienojot apliecību
vai sertifikātu kopijas par atbilstošu apmācību) un tehniskajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu Iekārtas
piegādi, uzstādīšanu, Pasūtītāja personāla apmācību, garantijas apkalpošanu, pēcgarantijas
apkalpošanu un iespējamos remonta darbus.
4.3.
Iekārtas ražotāja vai reģionālā izplatītāja pilnvarojums pretendentam pārdot un apkalpot Iekārtu
Latvijas Republikā (Letter of Authorization) un tā tulkojums latviešu valodā.
4.4.
ES valstī izdots Ierīces atbilstību apliecinošs dokuments (kopija) un tā tulkojums latviešu valodā.
4.5.
Pretendenta pieredzes saraksts (aizpildīta Nolikuma 4. pielikuma forma) par pēdējo trīs gadu
laikā piegādāto, uzstādīto, apkalpoto līdzīgu Iekārtu norādot iekārtas nosaukumu, pasūtītāju,
piegādes laiku, pasūtītāja kontaktpersonu.
4.6.
Pretendenta aizpildīts un parakstīts tehniskais- finanšu piedāvājums, ko pretendents sagatavo
aizpildot Nolikuma 1. pielikuma formas (Tehniskā specifikācija) 3. kolonnu, ievērojot numerācijas
secību. Jābūt aizpildītām visām tehniskās atbilstības rindām un jāatbilst uzstādītajām prasībām.
Atbilstību pārapstiprina marķējums ražotāja datu brošūrā un lappuses norāde, ko ieraksta formas 4.
kolonnā.
4.7.
Ražotāja datu brošūra (data sheet)- nav jāiešuj kopā ar piedāvājuma dokumentiem, bet jāievieto
aploksnē atsevišķa dokumenta veidā.
4.8.
Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā- nav jāiešuj kopā ar piedāvājuma dokumentiem,
bet jāievieto aploksnē atsevišķa dokumenta veidā.
4.9.
Finanšu piedāvājumā Iekārtas cenā pretendentam jāiekļauj visas izmaksas, ieskaitot transporta,
uzstādīšanas, personāla apmācības izmaksas, nodokļus, nodevas un visas citas izmaksas, kas var
rasties pretendentam izpildot pasūtījumu, izņemot PVN.
5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs
5.1. Piedāvājumu vērtēšana
5.1.1. Vērtēšana notiek secīgi sekojošos posmos:
5.1.1.1.
piedāvājuma atbilstība noformējuma prasībām;
5.1.1.2.
visu pretendentu pārbaude EIS- ā par atbilstību PIeL 82. panta piektās daļas prasībām,
konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz iepirkuma izsludināšanas IUB mājas lapā dienu;
5.1.1.3.
piedāvājuma un pretendenta atbilstība atlases prasībām;
5.1.1.4.
piedāvājuma atbilstība tehniskajām prasībām;
5.1.1.5.
finanšu piedāvājumu vērtēšana;
5.1.1.6.
piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana;
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5.1.1.7.
pretendenta- viszemākās cenas piedāvātāja atbilstības PIeL 82. panta piektās daļas 2. un
3. punkta prasībām, konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz lēmuma pieņemšanas dienu.
5.1.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.
5.1.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā vērtēšanas
posmiem gadījumos, ja:
5.1.3.1.
pretendents neatbilst normatīvajos aktos un šajā Nolikumā norādītajiem atlases
kritērijiem;
5.1.3.2.
norādījis nepatiesas ziņas;
5.1.3.3.
nav sniedzis ziņas par atbilstību noteiktajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā
norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
5.1.3.4.
piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
5.1.3.5.
piedāvātā Iekārta neatbilst reālajam izstrādājumam.
5.1.3.6.
piedāvātā iekārta nav kvalitatīva (par nekvalitatīvu tiek uzskatīta iekārta, kurai garantijas
laikā un pirmajā pēcgarantijas darbības gadā vairākkārtīgi konstatēti defekti, kuri nav radušies
nolietojuma vai nepareizas ekspluatācijas rezultātā).
5.1.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju
no kompetentām iestādēm.
5.1.5. Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties uz vietas par pretendenta pieredzes sarakstā norādīto
uzstādīto iekārtu atbilstību un kvalitāti.
5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem.
6. Iepirkuma līgumu slēgšana
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3.
pielikums).
6.2. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas
priekšmets.
6.3. Gadījumā, ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt līgumu atbilstoši līguma projekta noteikumiem,
tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt līgumu, un komisija izvēlas piedāvājumu ar nākamo zemāko
cenu.
Nolikumam ir sekojoši pielikumi:
Nr.1- Tehniskā specifikācija;
Nr.2- pieteikuma forma;
Nr.3.- iepirkuma līguma projekts;
Nr.4- pretendenta pieredzes saraksta forma.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

I. Mežinska
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1. pielikums
iepirkuma procedūras „Zobārstniecības iekārtas piegāde”,
ID Nr. VCB 2016/02M nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k.

Pasūtītāja minimālās prasības

1
1.
1.1.

2
Zobārstniecības iekārta
Pacienta krēsls ar labo un kreiso
roku balstu. Labais nolaižams
pacienta krēsla pamatne ar atbalsta
sistēmu, ar nepieciešamību stiprināt
to pie grīdas
pacienta krēsla vadāmība no divām
atsevišķām vietām: no iekārtas
vadības pedāļa un ārsta vadības
pults
pacienta krēsls ar izkāpšanas
stāvokli
krēsla mīkstā apšuve (ādas
aizvietotājs)
bez
savienojuma
vietām (bez šuvēm)
krēsla un pagalvja funkcija
pacientu ārstēšanai ratiņkrēslos
aizsardzības
sistēma
pret
priekšmetu
nokļūšanas
zem
pacientu krēsla un pacienta krēsla
atzveltnes
Instrumentu panelis ar vadības
bloku un iespēju mainīt augstumu
instrumentu panelis stiprināts uz
energobloka pantogrāfiskā pleca,
instrumentu
paneļa
augstuma
regulācija ar mehānisku fiksāciju
izvēlētajā stāvoklī
iespēja pievienot minimums 5
instrumentu pievadus
instrumentu padeve no augšas bez
fiksācijas

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

3
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Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k.

Pasūtītāja minimālās prasības

1.2.4.

panelī integrēta ārsta vadības pults
ar iespēju no tā vadīt pacienta
krēslu,
iestādīt:
maksimālos/minimālos
apgriezienus mikromotoram;
min./max jaudu skalerim un to
indikāciju uz paneļa (displejs LED
vai LCD);
instrumentu ūdens dzesēšanas
iesl./izsl.;
glāzes uzpildes iesl./izsl., tās
programmēšana;
spļautuves apskalošanas iesl./izsl.,
tās programmēšana;
mikromotora reversa iesl./izsl.;
iespēja
ieslēgt
instrumenta
dzesēšanu tikai ar gaisu
instrumentu paneļa ārsta vadības
pultī integrēts negatoskops;
visu instrumentu pievadu turētāji
bez turētāja fiksācijas funkciju
darba pozīcijā;
visiem
instrumentiem
viens
instrumentu dzesēšanas ūdens
regulators
elektriskā mikromotora pievads
elektriskais
mikromotors
bez
gaismas – 1 gab.
leņķa gals ar iekšējo dzesēšanu,
LED ģeneratoru un redukciju 1:1 1gab.
turbīnas pievads ar fibrooptiku
turbīnas gals ar Led gaismu un ātrā
savienojuma elementu – 1 gab.
3- funkciju ūdens – gaisa pistole
ultraskaņas zobakmens noņēmējs ar
maksimālo jaudu ne mazāku par
8W – 1 gab. ar vismaz 3 uzgalīšiem
grozāms plauktiņš, stiprināms pie
ārsta instrumentu paneļa ar
noņemamu autoklavējamu paplāti
Asistenta pults ar vadības funkcijām
siekalu un putekļu atsūcēji ar
automātisku
ieslēgšanos/izslēgšanos tos noceļot

1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.2.15.

1.3.
1.3.1.
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Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k.

Pasūtītāja minimālās prasības

1.3.2.

asistenta vadības pults glāzes
uzpildes un spļautuves vadībai un
to programmēšanai
Spļautuves bloks
pie krēsla piestiprināts spļautuves
bloks ar tajā integrētu grozāmu
keramisko spļautuvi un glāzes
uzpildi;
spļautuves blokā integrēta destilētā
ūdens tvertne automātiskai ūdens
padevei instrumentiem
spļautuves
blokā
integrēts
amalgamas
separators,
sausā
siekalu un putekļu atsūkšanas
separatora sistēma ar lielo daļiņu
filtru pirms separatora
Glāzes ūdens sildītājs
Energobloks
Energlobloks iebūvēts zem pacienta
krēsla,220V barošanas spriegums
Daudzfunkcionāls iekārtas vadības
pedālis
Pedāļveida multifunkcionāls Iekārtas
kājas
vadības pedālis ar šādām funkcijām:
-pacienta krēsla vadība;
-instrumenta vadība;
-mikromotora apgriezienu
proporcionāla vadība;
-skalera jaudas proporcionāla vadība;
-spļautuves apskalošanas iesl./izsl.;
-glāzes uzpildes iesl./izsl.;
-mikromotora reversa iesl.;
-chip-blower funkcija;
-instrumentu dzesēšanas ūdens
iesl./izsl.
Vadības dizains un mehānismi:
-ērtai pārvietošanai – uz augšu fiksēts
rokturis;
-vadībai un instrumentu, u.c.,
ieslēgšanai /izslēgšanai pedālis
darbināms virzienā uz leju / uz augšu
Citi

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.
1.6.
1.6.1.
1.7.
1.7.1.

1.7.2.

2.
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Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k.

Pasūtītāja minimālās prasības

2.1.

LED Operācijas lampa ar rokas
kustības ieslēgšanas sensoru un
intensitātes iestādīšanas iespējām uz
lampas
ārsta krēsls ar 5 ritenīšiem, pusapaļa
grozāma atzveltne, augstuma
regulēšana ar pneimatisko atsperi
krēslu apšuvuma krāsas un materiāla
izvēles iespēja
darbinieku apmācība un Iekārtas
apkalpošana
lietotāja valoda –latviešu (lietošanas
instrukcija latviešu valodā)
Cena par Iekārtas komplektu,
EUR bez PVN

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
3.
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2. pielikums iepirkuma procedūras „Zobārstniecības iekārtas piegāde”,
ID Nr. VCB 2016/02M nolikumam
PIETEIKUMS
par piedalīšanos iepirkuma procedūrā
„Zobārstniecības iekārtas piegāde”,
ID Nr. VCB 2016/02M
Pretendents, __________________________________________________________,
(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,
juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,
biroja adrese _________________________________________, LV-____,
tālr. _______, fakss _______, e- pasts:____________________,
Banka: AS
Bankas kods:
Konta Nr. ___________________,
tā __________________________________________________________________________personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Zobārstniecības iekārtas piegāde”, ID Nr. VCB
2016/02M;
2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras Nolikuma prasības;
3. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt piegādes līgumu (Nolikuma 3. pielikums) un izpildīt
visus līguma pamatnoteikumus;
4. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Paraksts:
_______________________
(pretendenta pārstāvis)

VCB
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3. pielikums iepirkuma procedūras „Zobārstniecības iekārtas piegāde”,
ID Nr. VCB 2016/02M nolikumam
LĪGUMS Nr.________________
par zobārstniecības iekārtas piegādi
Rīgā,

2016. gada ____. _____________

SIA “Veselības centrs “Biķernieki””, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV – 1006, reģ. Nr.
40003320463, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Lidija Strode, turpmāk
tekstā saukta „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
______________, reģ. Nr.___________, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv
__________________, turpmāk tekstā „Piegādātājs”,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”,
Pusēm ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma
procedūrā „Zobārstniecības iekārtas piegāde”, ID Nr. VCB 2016/02M, turpmāk tekstā saukta
“Iepirkuma procedūra”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums:
1.Līguma priekšmets, tā vērtība.
1.1. Līguma priekšmets ir Zobārstniecības iekārtas ________________ (turpmāk tekstā arī Iekārta)
piegāde saskaņā ar Piegādātāja Iepirkuma procedūrai iesniegto piedāvājumu.
1.2.Piegādes vieta- Veselības centrā „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā.
1.3. Līguma summa, ieskaitot transportēšanas, uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā, personāla
apmācības izdevumus un visas citas vajadzīgās izmaksas ir EUR ____,__ ( euro un euro centi), kas
saskan ar Piegādātāja Iepirkuma procedūrā piedāvāto cenu, plus PVN.
1.4. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam. PVN pie pašreizējās 21% likmes sastāda EUR ____,__ ( euro un euro centi).
1.5. Kopējā Līguma summa pie pašreizējās PVN 21% likmes- EUR ____,__ ( euro un euro centi).
2. Pušu saistības.
2.1. Piegādātāja saistības.
2.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Iekārtas piegādi 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas,
uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, kā arī kvalitatīvu personāla apmācību darbam, Iekārtas
tehnisko apkalpošanu garantijas laikā atbilstoši 02.08.2005. MK noteikumiem Nr.581.
2.1.2. Piegādātājs veic Iekārtas piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja uzraudzībā.
2.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par Iekārtas atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo Iekārtas sertifikāciju Latvijas Republikā (ja to
paredz normatīvie akti), uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā.
2.1.4. Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu,
paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.1.5. Piegādātājs apņemas piegādes un uzstādīšanas laikā ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo
darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
2.1.6. Piegādātājs apņemas Iekārtas piegādes un uzstādīšanas darbu veikšanas laikā iespēju robežās
nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā,
neradot pārmērīgu troksni, vibrāciju, traucējumus elektropiegādē u.tml.
2.1.7. Piegādātājs apņemas veikt Pasūtītāja personāla apmācību Iekārtas izmantošanā uz vietas
Latvijā. Apmācību jāvada sertificētam apmācību speciālistam.
2.2 Pasūtītāja saistības.
2.2.1. Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Iekārtas uzstādīšanai.
VCB

12

Zobārstniecības iekārtas piegāde
Iepirkuma procedūras nolikums

2.2.2. Pasūtītājs kopā ar Piegādātāju apņemas sagatavot telpas atbilstoši Iekārtas ražotāja tehniskajām
prasībām.
2.2.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Piegādātāja piegādātās un uzstādītās Iekārtas
pieņemšanu.
2.2.4. Pasūtītājs apņemas veikt Iekārtas lietošanu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām,
kuras piestāda latviešu valodā Piegādātājs.
3. Iekārtas nodošana - pieņemšana.
3.1. Par piegādātās Iekārtas nodošanas ekspluatācijā dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs
Pasūtītājam nodod Iekārtu lietošanas kārtībā un Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji
paraksta attiecīgos pieņemšanas – nodošanas aktus.
3.2. Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Iekārtu (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis
nekvalitatīvu Iekārtu vai piegādājis Iekārtu, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā
Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš piecpadsmit darba
dienu laikā. Defekta aktu paraksta Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji.
3.3. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu
pilnīgas novēršanas.
4. Garantijas un risks.
4.1.Piegādātājs garantē, ka piegādātā Iekārta būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2. Iekārtas garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši no Iekārtas nodošanas ekspluatācijā brīža, ja tā tiek
izmantota saskaņā ar ekspluatācijas noteikumu prasībām.
4.3. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.
4.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Iekārtas remontu septiņu dienu laikā
pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās.
4.5. Piegādātājs garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Iekārtas pārbaudes un apkopes atbilstoši
ražotāja noteiktajam.
4.6. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Iekārtas nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas risku
līdz tās nodošanai ekspluatācijā.
4.7. Piegādātājs garantē Pasūtītājam pēcgarantijas apkalpošanu uz atsevišķa tehniskās apkopes līguma
pamata.
5. Norēķinu kārtība.
5.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un priekšapmaksas rēķina
saņemšanas veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, atlikušo summu
Pasūtītājs nomaksā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un darbinieku apmācības 30
(trīsdesmit) dienu laikā.
5.2. Īpašuma tiesības uz Iekārtu pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc pilnas Līguma summas, kura
minēta Līguma 1.3. punktā nomaksas.
6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.
6.1. Par katru nokavēto Iekārtas nodošanas ekspluatācijā dienu Piegādātājs Pasūtītājam maksā
līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Iekārtas vērtības.
6.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats
viens procents) apmērā no Iekārtas vērtības.
6.3. Ja Piegādātājs trīsdesmit darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis Iekārtu,
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šādā gadījumā
Piegādātājam trīs dienu laikā jāatmaksā Pasūtītājam priekšapmaksa un visa līgumsoda summa.
7. Nepārvarama vara.
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7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski
ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par
šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas
uzskata, ir iespējams un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otrās Puses
pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura
satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un
citi tamlīdzīgi biznesa riski.
8. Līguma darbības laiks.
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem.
8.2. Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi.
9. Nobeiguma noteikumi.
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā.
Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā.
9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts (izņemot līgumcenu), Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā
parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.3. Līgums ir sastādīts uz trīs lapām divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.
9.4. Nodošanas – pieņemšanas akti, defekta akti, ja tādi sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.
PASŪTĪTĀJS:

PIEGĀDĀTĀJS:

SIA “Veselības centrs “Biķernieki””
Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006
Reģ. Nr. 40003320463
Banka: A/S SEB banka
Bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV95UNLA0034100753100

Pretendents
Adrese
Reģ. Nr.
Banka:
Bankas kods
Konta Nr.

_____________________________
Lidija Strode

________________________
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4. pielikums iepirkuma procedūras „Zobārstniecības iekārtas piegāde”,
ID Nr. VCB 2016/02M nolikumam
Pretendenta pieredzes saraksts (forma)
SARAKSTS par pretendenta _____________________________ pieredzi līdzvērtīgu Iekārtu uzstādīšanā un apkalpošanā
(pretendenta nosaukums)

Iekārtas
Iekārtas apkalpošanas laika
N.p.k.. uzstādīšanas
periods
datums
1.
__.__.____. __.__.____.- __.__.____.

2.

__.__.____.

Iekārtas atrašanās vieta

Pasūtītājs

Pasūtītāja kontaktpersonavārds, uzvārds, amats

Pasūtītāja
kontaktpersonas tālr. Nr.

__.__.____.- __.__.____.

Paraksts:
_______________________
(pretendenta pārstāvis)
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