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Vispārīgā informācija
Iepirkums tiek rīkots, ievērojot Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums”, un citu
publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RSU SI 2017/11
1.3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” (tālāk tekstā – Pasūtītājs);
Adrese: Dzirciema ielā 20, Rīgā, LV – 1007, tālrunis 67815320, Fax: 67815323;
Komisijas kontaktpersona – Agnese Mediņa-Ziedone, tālrunis 67451783, e-pasts
agnese.medina@stomatologijasinstituts.lv
Atbildīgā persona par tehnisko specifikāciju - Raimonds Stepulāns, tālr.: 27065311;
Citi rekvizīti - reģ.Nr.40003579713, A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV
LV37UNLA0050000378000.
1.
1.1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
Piedāvājumi iesniedzami SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” Rīgā, Dzirciema ielā
20, 1. stāvā 110. kab. līdz 2017.gada 5. jūnijam plkst.12.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kas nodoti sakaru iestādē
savlaicīgi, bet līdz 2.1. punktā norādītajam termiņam nav saņemti, atzīstami par nederīgiem un neatvērti
atdodami Pretendentiem.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs
paziņo komisijas sastāvu.
Pēc Pretendentu paziņošanas katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ
varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar
Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23. panta 1. daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts,
Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā. Ja Komisijas loceklis vai eksperts nav
piedalījies piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā Komisijas
sanāksmē, kurā piedalās.
Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto
cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Kad visi Piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi
slēdz.

3.
Piedāvājuma noformējuma prasības:
3.1. Piedāvājums sastāv no:
- pieteikuma vēstules (Pielikums Nr.1);
- atlases dokumentiem;
- tehniskā piedāvājuma;
- finanšu piedāvājuma.
3.2. Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā aploksnē,
tehniskajam un finanšu piedāvājumam, tāmei jābūt klāt pievienotiem arī elektroniskā formā.
3.3. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, bet, ja tie ir svešvalodā, tad kopā ar šo dokumentāciju
iesniedzams tās tulkojums latviešu valodā. Dokumenti un dokumentu kopijas (katru atsevišķi) jāsagatavo un
jānoformē saskaņā ar LR MK 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 – „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība” prasībām.
3.4. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.5. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar Pretendenta zīmogu un/vai Pretendenta
amatpersonas ar pārstāvības tiesībām parakstītai, uz aploksnes norādāma šāda informācija:
saņēmēja nosaukums un adrese – SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”,
Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007;
pretendenta nosaukums un adrese (arī biroja vai pasta adrese, ja tā atšķiras no juridiskās adreses);
atzīme Iepirkums „Zobārstniecības iekārtas piegāde un uzstādīšana”, (Iepirkuma identifikācijas
Nr. RSU-SI-2017/11).
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Norāde "Neatvērt priekšlaicīgi". Piedāvājums jāsagatavo tā, lai tas atbilstu iepirkuma nolikuma noteiktajām
prasībām. Piedāvājumam pēc formas jābūt glīti noformētam uz A4 formāta lapām, sagatavotam datorsalikumā,
numurētam, iesietam, paraksttiesīgās personas parakstītam.
3.7. Ja aploksne nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par
tās nozaudēšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.
3.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās
institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izsniegti ne agrāk, kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas
pasūtītājam.
3.9. Par Piedāvājuma iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad Piedāvājums iesniegts Pasūtītāja pārstāvim
personīgi un Pasūtītājs to ir reģistrējis.
3.10. Pretendenti ir tiesīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājumu atsaukt vai arī iesniegt
Piedāvājuma grozījumus vai papildinājumus. Arī šajā gadījumā Pretendentam ir saistošas nolikumā noteiktās
noformējuma prasības.
3.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Līguma izpildes laiks un vieta.
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Dzirciema iela 20, Rīgā.
Līgumus paredzēts slēgt uz laiku līdz saistību pilnīgai izpildei – preču garantijas termiņa beigām.
Preču piegāde – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

5. Iepirkuma priekšmets
5.1. Iepirkums izsludināts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. Publiskās piegādes vai pakalpojumu
līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.
5.2. Iepirkums nav dalīts.
5.3. Ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
5.4. Iepirkuma uzvarētāja pienākums ir piegādāt Preces nevainojamā kvalitātē, atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.
2 (tehniskajā specifikācijā) noteiktajām prasībām.
5.5. Iepirkuma uzvarētāja pienākums ir piegādāt preces, saskaņā ar Līguma (pielikums Nr.4) noteikumiem.
5.6. Piedāvājumam pievienojamas preču instrukcijas valsts valodā.
5.7. Preču garantijas laiks – saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
5.8. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces apmaiņas termiņš: ne vairāk kā 5 (piecas) darba
dienas no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.
5.9. Iepirkums tiek rīkots ar mērķi iepirkuma līguma slēgšanai izvēlēties kvalificētus pretendentus, kas piedāvā
atbilstoši iepirkuma prasībām piedāvājumu ar zemāko cenu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt izdevīgāku
piedāvājumu, nekā minēts iepirkuma nolikumā, bet jebkurā gadījumā piedāvājumam jāatbilst Pasūtītāja
izvirzītajām minimālajām prasībām.
6. Iepirkuma izziņošana un prasību saņemšana
6.1. Iepirkumu izziņo, nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk nolikumā – IUB) paziņojumu par līgumu,
kurš likumā noteiktajā kārtībā tiek publicēts IUB mājas lapā internetā.
6.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā
www.stomatologijasinstituts.lv sadaļā ”Iepirkumi”. Ja iespējamais Pretendents pieprasa papildu informāciju
par iepirkuma nolikumu, Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu
un/vai pa pastu) iespējamam Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju internetā mājas lapā
www.stomatologijasinstituts.lv. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto
informāciju interneta mājas lapā www.stomatologijasinstituts.lv sadaļā „ Iepirkumi”. Ja minētās ziņas
Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu
informāciju. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja
interneta mājas lapā un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.
6.3. Pasūtītājs nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju saņemt nolikumu
6.4. Pretendenta piedalīšanās Pasūtītāja organizētajā Iepirkumu procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.
7. Pretendentu izslēgšanas noteikumi
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7.1.
7.2.
7.3.

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā,
ja tas atbilst kādam no PIL 9. panta 8. daļā minētajiem gadījumiem.
Veicot PIL 9. panta 8. daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 9.panta
9.un10. daļas nosacījumiem.
Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā, ja tas neatbilst kādai no iepirkuma Nolikumā
izvirzītajām atlases vai tehniskajām prasībām.

8. Pretendenta atlases prasības
8.1. Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām.
8.2. Pretendenta rīcībā ir vismaz 1(viens) ražotāja sertificēts speciālists, kas veiks aprīkojuma uzstādīšanu un
tehniskās apkopes garantijas laikā.
8.3. Precēm ir jābūt atbilstošām LV un ES prasībām.
8.4. Pretendentam jābūt ražotāja pilnvarotam izplatīt preces, veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību un preču
garantijas apkalpošanu.
8.5. Pretendents pēdējo 2 (divu) gadu laikā ir veicis medicīnas aprīkojuma piegādes kopā vismaz piedāvātās
līgumcenas apjomā.
8.6. Pretendenta finanšu apgrozījums katrā no pēdējiem diviem noslēgtajiem finanšu gadiem ir ne mazāks par
piedāvāto līgumcenu.
9. Prasības attiecībā uz personu grupām un personālsabiedrībām
9.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 7. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz
katru Pretendenta personu grupas dalībnieku atsevišķi.
9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno
sadarbības līgums, kas paredz, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par Darbu
izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību Iepirkumā un dalībnieku vārdā
parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā jānorāda, kādas personas ir apvienojušās piegādātāju
apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, kā arī apliecinājums, ka gadījumā,
ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par Iepirkuma uzvarētāju, piegādātāju apvienība LR normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.
10. Iesniedzamie dokumenti
10.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots atbilstoši nolikuma pielikumam Nr. 1.
10.2. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes
izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts
normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta
reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas
nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu). Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu
reģistra publiski pieejamā datubāzē reģistrācijas faktu Pretendentiem, kas reģistrēti LR Uzņēmumu reģistra
Komercreģistrā.
10.3. Sertifikāta kopija, kas apstiprina Nolikuma 7.2. punkta prasību izpildi.
10.4. Pretendents piedāvājumam pievieno oficiālas kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes
izdotu dokumentu kopijas, kas apliecina preču atbilstību LV un ES standartiem.
10.5. Dokumentācija / ražotāja autorizācijas vēstule, kas apstiprina pilnvarojumu izplatīt ražotāja preces, veikt
Pasūtītāja darbinieku apmācību un preču garantijas apkalpošanu.
10.6. Medicīnas aprīkojuma piegāžu sarakts un viena vai vairākas pozitīvas pircēju atsauksmes par sadarbību, kas
nav vecākas par diviem gadiem.
10.7. Izrakstu no finanšu pārskata, kas apstiprina Nolikuma 8.6. punkta prasību izpildi.
11. Ja Pretendents neatbilst jebkurai no minētajām atlases prasībām, kā arī ja tā saimnieciskais, finansiālais
stāvoklis, vai tehniskās spējas neatbilst Nolikumā minētajām minimālajām prasībām, Pasūtītājs
Pretendenta piedāvājumu noraida un turpmākajā Atklāta konkursa procedūrā tas nepiedalās.
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12. Tehniskā specifikācija
12.1.1. Tehniskā specifikācija pievienota nolikuma Pielikumā Nr.2.
12.1.2. Pretendentam tehniskais piedāvājums ir jāiesniedz atbilstīgi Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai un tam ir
jāatbilst vismaz Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta
amatpersona ar pārstāvības tiesībām.
13. Finanšu piedāvājums
13.1. Finanšu piedāvājums jāaizpilda pēc nolikuma pielikumā Nr.3 norādītā parauga, aizpildot visas paredzētās
ailes. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām.
13.2. Finanšu piedāvājumam jāsatur šāda informācija:
- Pretendenta nosaukums;
- Piedāvātā cena euro bez PVN, PVN apmērs un cena ar PVN.
13.3. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai iepirkuma priekšmeta cenai, piegādes izmaksām un iekārtas bezmaksas
tehniskajām apkopēm garantijas laikā (tajā skaitā darbs un materiāli).
13.3.1. Pretendents Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu iesniedz arī elektroniskā formātā
(zibatmiņā vai CD diskā).
14. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle
14.1. Pasūtītājs piešķirs līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, ņemot vērā tikai
cenu.
14.2. Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst visām nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.
14.3. Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā četru etapu procedūrā:
14.3.1. atbilstība noformējuma prasībām;
14.3.2. atbilstība atlases prasībām;
14.3.3. atbilstība tehniskajām prasībām;
14.3.4. zemākās cenas noteikšana.
14.4. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no
turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā vērtēšanas etapā.
14.5. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.
panta astoto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus
un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta
salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā PIL 14. panta otrās daļas noteikumus. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā
noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija
pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts
lēmums izbeigt iepirkumu bez rezultāta, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par
iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek
pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku
piekļuvi šim lēmumam.
14.6. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā
izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem šā panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā
norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu
elektronisku piekļuvi šā panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.
15. Iepirkuma līgums
15.1.1. Ar Iepirkuma uzvarētājiem tiks noslēgts iepirkumu līgums saskaņā ar nolikumam pievienoto projektu
(Pielikums Nr.4).
15.1.2. Līgums tiks noslēgts Publisko iepirkumu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
15.1.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu to slēgt ar nākamo
Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
16. Komisijas tiesības un pienākumi
16.1.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic Komisija. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.
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16.1.2. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma nolikumā paredzētajiem noteikumiem,
prasībām un tehniskajām specifikācijām.
16.1.3. Komisijai ir tiesības atteikties no tālākas Piedāvājuma izvērtēšanas gadījumā, ja tiek konstatēts, ka
Piedāvājums neatbilst kādai no šajā iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Tiek noraidīti nepamatoti lēti
piedāvājumi.
16.1.4. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:
16.1.4.1. Par kāda no Pretendentiem atzīšanu par iepirkuma procedūras uzvarētāju.
16.1.4.2. Par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja iepirkumam nav iesniegti
Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.
16.1.5. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 15. daļu, Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma
procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
16.1.6. Visas pārējās Komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu
likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.
17. Pretendenta tiesības un pienākumi
17.1. Pretendenta tiesības:
17.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
17.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
17.2. Pretendenta pienākumi:
17.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
17.2.2. sniegt patiesu informāciju;
17.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu/paskaidrojošu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības
pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes sniedzamas termiņā, kas noteiktas šajā nolikumā vai arī
iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā;
17.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
17.2.5. pēc pasūtītāja pieprasījuma izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība.
18. Citi noteikumi
18.1.1. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs
finansējums.
18.1.2. Nolikums sastādīts uz 6 (sešām) lapām latviešu valodā.
18.1.3. Nolikumam pievienoti: pielikums Nr.1 “Pieteikums iepirkumam”, pielikums Nr.2 „Tehniskā specifikācija,
Pielikums Nr. 3. Finanšu piedāvājums,” Pielikums Nr. 4 „Līgums”. Nolikuma pielikumi ir uzskatāmi par
neatņemamu nolikuma sastāvdaļu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

A. Mediņa - Ziedone

6

Iepirkums „Zobārstniecības iekārtas piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/11
Pielikums Nr.1

-

-

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma noteikumiem, piekrītam piedalīties
iepirkumā un garantējam nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi mums ir skaidri un saprotami,
iebildumu un pretenziju nav.
Visas iesniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.
Iesniedzot piedāvājumu, Piekrītam nolikumam un tam pievienotajiem pielikumiem, tai skaitā
līgumprojekta nosacījumiem, un apņemamies slēgt līgumu un izpildīt visus līgumu nosacījumus, ja
Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

Pretendents: _____________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. ___________________________________________________________________

Juridiskā un biroja adrese_____________________________________________________________

Kontaktpersona

e-pasts

, tālrunis_____________________________

, fakss__________________________________________

Bankas rekvizīti______________________________________________________________

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs
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Iepirkums „Zobārstniecības iekārtas piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/11
Pielikums Nr.2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA Periodontoloģija – 1 gab.
Nr.p.k.

Pasūtītāja minimālās prasības

Pretendenta piedāvājums piedāvātās iekārtas detalizēta
tehniskā specifikācija, Norāde uz
konkrēto lpp. dokumentācijā,
kur var atrast atbilstību tehniskās
specifikācijas katram punktam.

pacienta krēsls ar diviem roku balstiem;
pacienta krēsla pamatne stiprināma pie grīdas ar atsevišķu
stiprinājumu no energobloka, spļautuves un lampas;
3.
pacienta krēsla vadāmība no trim atsevišķām vietām;
4.
pacienta krēsls ar programmēšanu – minimums 8 pozīcijas;
5.
krēsla mīkstā apšuve bez savienojuma vietām (bez šuvēm);
6.
krēsla un pagalvja funkcija pacientu ārstēšanai ratiņkrēslos;
7.
iekārtā integrēts atdalītājs / separators ar apskalošanu (sausā
atsūkšanas sistēma, iespēja pieslēgties pie centralizētās atsūkšanas
sistēmas);
8.
pacienta spļautuve grozāma, dezinficējama mazgājamā mašīnā;
9.
Siltā ūdens padeve uz pacienta glāzi.
10. papildus slēdzis atsūcēja darbības (avārijas) atslēgšanai;
11. Plastmasas dekoratīvo aizsargdetaļu un mīksto daļu krāsu risinājumi
saskaņojami ar Pasūtītāju.
12. LED apgaismes ķermenis ar daudzpakāpju spožuma regulatoru,
daudzrežīmu, bezēnas efektu, 40000 lux un vairāk ar vismaz 4 gaismu
izstarojošiem elementiem. Noņemamie sterilizējamie rokturi,
bezkontaktu ieslēgšana/izslēgšana.
Ārsta instrumentu panelis
13. instrumentu panelis stiprināts uz atsevišķas konsoles;
14. iespēja vienlaicīgi pievienot 5 instrumentu pievadus;
15. instrumentu padeve no apakšas;
16. panelī integrēta ārstu vadības pults;
17. 3-funkciju šļirce ar fibrooptiku un siltā ūdens padevi;
18. 1 bezogļu elektriskais mikromotors ar LED apgaismojumu, pievadu
un ūdens regulēšanu. Apgriezienu skaita regulēšana 100– 40 000.
19. Elektroniskais skeilers (piezo) ar LED apgaismojumu, ūdens regulēšanu
un pievadu (3 uzgaļi pēc vienošanās ar pasūtītāju);
20. Gaisa skeilers ar fibrooptiku un jaudas regulāciju, saderība ar QC
6016kw, 465 LED vai ekvivalents (3 uzgaļi pēc vienošanās ar
pasūtītāju);
21. 2 gaisa pievadi ar 4 savienojumiem (gaiss, ūdens) un elektriskais
savienojums fibrooptikai.
22. spļautuves skalošana un atsūkšanas sistēmas iekšējā skalošana.
23. plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu
paplāti;
1.
2.
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24.

25.
26.
27.
28.

Gaisa abrazīvais instruments ar sodas pulveri un ūdens maisījumu,
mīkstā aplikuma un pigmenta noņemšanai maināmi, perio uzgaļi (pēc
vienošanās ar Pasūtītāju). Iespēja savietot ar QC 6016kw, 465 LED.
Asistenta pults ar vadības funkcijām
siekalu un vakuuma atsūcēja pievadi ar automātisku
ieslēgšanos/izslēgšanos;
3-funkciju šļirce ar fibrooptiku un siltā ūdens padevi.
Ārsta krēsls un asistenta krēsls - uz riteņiem ar regulējumu
augstumu, atzveltne un pamatne regulējama horizontāli un vertikāli
zobārstniecības mobilais galdiņš 2 gab. ar atvilktņu fiksācijas
mehānismu (lēno aizvēršanos); atvilktnes 2 + 2 + 1 (plānās, vidējās,
dziļās), atvilktņu dezinficējamie ieliktņi instrumentiem un
palīgmateriāliem (iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju).

29.

Monitors
LCD Paneļa tips
AH-IPS
Paneļa izgaismojums W-LED
Paneļa izmērs
23’’/58.4 cm
Malu attiecība
16:9
Izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Reakcijas laiks
5 ms
Pikseļa izmērs
0.265 x 0.265 mm
Skata leņķis
178º (H)/178º (V)
Savienojumi
HDMI, MHL-HDMI, VGA
Sagāzuma regulēšana -5/20 grādi
Iebūvētas skandas
5Wx2
Sienas stiprinājumi VESA 100 x 100 mm

30.

Iespēja pieslēgt “DIFOTI” kameru, kas integrēta ārsta instrumentu
panelī pēc zobārstniecības iekārtas ražotāja instrukcijām. Kameras un
vadības bloka programmatūrai ir jārealizē iespēja uzņemtos foto attēlus
saglabāt / eksportēt RSU Stomatoloģijas institūtā esošajiem datu
nesējiem to tālākai izmantošanai esošajās attēlu apstrādes un
uzglabāšanas sistēmās.
* Piegādātājam jāveic iekārtu uzstādīšana, ieregulēšana, palaišana, darbinieku apmācība (2 dienas)
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Datorkomplekts
Dators savienots ar monitoru, kas uzstādīts uz iekārtas.
Datorkomplekts (melnā krāsā), korpusa dizainu saskaņot ar pasūtītāju.
Pretendents var piedāvāt vēlamajai komponentei ekvivalentu norādot uz to ar atsauci
Pasūtītāja minimālās prasības
Pretendenta piedāvājums
1. Sistēmas bloks*
Intel Core i5-6600
Ligzda: LGA1151
Takts frekvence: 3.5Ghz
Kešatmiņa: 6MB
Procesors
Kodolu skaits: 4 Core/Threads
Litogrāfija: 14 nm
Maks. TDP: 65W
Integrēta videokarte: Intel HD Graphics 530
Asus B150M-C
Procesoru atbalsts:
Intel® for 6th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™
i3/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 14 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
Mikroshēmu kopne:Intel® B150
Operatīvā atmiņa:
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Unbuffered Memory
Iebūvētā videokarte:
Intel® HD Graphics, Multi-VGA output support : HDMI/DVID/RGB/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz /
2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Mātes
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 60
plate
Hz
Atmiņas apjoms: 1024 MB
Supports Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video
HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously
Paplašinājuma spraudņi:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode)
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode)
1 x PCIe 3.0/2.0 x1
1 x PCI
Datu krātuve:
Intel® B150 chipset :
6 x SATA 6Gb/s ports
Iebūvētā tīkla karte:
Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller
Iebūvētā skaņas karte:
Realtek® ALC887
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Operatīvā
atmiņa

USB spraudņi:
6 x USB 3.0/2.0 ports - 4 at back panel, 2 at mid-board
6 x USB 2.0/1.1 ports - 2 at back panel, 4 at mid-board
Papildus:
- LANGuard - 2.5X higher surge tolerance
- Overvoltage Protection - circuit-protecting power design
- DRAM Overcurrent Protection - Prevents damage from short
circuits
- ESD Guards - Electrostatic discharge protection
Operacionālo sistēmu atbalsts:
Windows® 10 , 64bit
Windows® 8.1 , 64bit
Windows® 7 , 32bit/64bit
Plates aizmugures pieslēgumspraudņi:
1 x PS/2 keyboard
1 x PS/2 mouse
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45) ports
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
3 x Audio jacks
Plates iekšējie pieslēgumspraudņi:
1 x MONO out header
1 x USB 3.0 connectors supports additional 2 USB 3.0 ports
2 x USB 2.0 connectors supports additional 4 USB 2.0 ports
1 x LPT header
2 x COM ports connectors
6 x SATA 6Gb/s connectors
1 x CPU Fan connectors (1 x 4 -pin)
2 x Chassis Fan connectors (2 x 4 -pin)
1 x 24-pin EATX Power connectors
1 x 4-pin ATX 12V Power connectors
1 x Front panel audio connectors (AAFP)
1 x Internal speaker connectors
1 x System panels
1 x Chassis Intrusion connectors
1 x 14-1 pin TPM connector
Plates izmērs: uATX Form Factor
9.6 inch x 8.9 inch ( 24.4 cm x 22.6 cm )
Corsair Vengeance LPX Black
X.M.P.
Atmiņa: DDR4
Atmiņas apjoms: 16GB
Takts frekvence: 2133 MHz
CL 15
Kit of 4
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Rotējošie instrumenti un savienojošie elementi
Nr.p.k. Pasūtītāja minimālās prasības

Pretendenta
piedāvājums
piedāvātās
iekārtas
detalizēta
tehniskā specifikācija, Norāde uz
konkrēto lpp. dokumentācijā, kur
var atrast atbilstību tehniskās
specifikācijas katram punktam.

1.

Turbīna ar saderību QC 6016kw, 465 LED vai ekvivalentam,
3 gab.
1.1. pogas mehānisms, urbuļu ielikšanai / izņemšanai;
1.2. Gaismas vads (fibrooptika) ar četratveru dzesēšanu;
1.3. Jauda ne mazāk kā 22w;
1.4. Skaļuma robeža – ne vairāk kā 55dB;
1.5. Keramiskie gultņi;
1.6. Rotācijas ātrums – ne mazāk kā 350 000 apgriezieni min.;
1.7. Autoklavējama vai termodezinficējama;
1.8. Gaismu absorbējošs un nodiluma izturīgs instrumenta korpuss
(titāna pārklājums);
Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC.

2.

Leņķa gals – 3 gab.
1.9. Ar atdalāmo galviņu (efektīvākai galu kopšanai);
1.10. Pogas mehānisms urbuļu ielikšanai / izņemšanai – diametrs
2.35mm;
1.11. Iekšējā dzesēšana;
1.12. Gaismas vads;
1.13. Darbības ātrums - 40 000 apgriezieni min.;
1.14. Redukcija - 1:1;
1.15. Savietojams ar „INTRA matic” sistēmu;
1.16. Gaismu absorbējošs un nodiluma izturīgs instrumenta korpuss
(titāna pārklājums);
Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC.

3.

Leņķa gals ar pazeminātiem apgriezieniem – 3 gab.
1.17. Ar atdalāmo galviņu (efektīvākai galu kopšanai);
1.18. Pogas mehānisms urbuļu ielikšanai / izņemšanai – diametrs
2.35mm;
1.19. Leņķa gala galviņa – redukcija 2:1;
1.20. Leņķa gala pamatne – redukcija ne mazāk kā 7:1;
1.21. Iekšēja dzesēšana;
1.22. Gaismas vads;
1.23. Darbības ātrums sākot ar 40 000 apgriezieni min. un mazāk;
1.24. Savietojams ar „INTRA matic” sistēmu;
1.25. Autoklavējams vai termodezinficējams;
1.26. Gaismu absorbējošs un nodiluma izturīgs instrumenta korpuss
(titāna pārklājums);
Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC.

4.

Daudzfunkcionālais savienojošais elements (Multifleks) ar
saderību QC 6016kw, 465 LED vai ekvivalentam – 2 gab.
1.1. Led apgaismojums;
1.2. Darba gaiss;
1.3. Dzesēšanas gaiss;
1.4. Dzesējošais ūdens ar regulatoru;
1.5. Sešu punktu savienojamība;
(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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Iepirkums „Zobārstniecības iekārtas piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/11
Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.

Cena EUR Daudzums
bez
PVN
par
1
vienību

Nosaukums
1.

Zobārstniecības iekārta

1

Datorkomplekts

1

Turbīna

3

Leņķa gals

3

Leņķa gals ar pazeminātiem
apgriezieniem
Daudzfunkcionāls savienojošs
elements (multiflekss)
Iekārtas tehniskās apkopes garantijas
laikā

3
2
(pretendentam
jānorāda skaits
saskaņā ar
ražotāja
rekomendācijām)
Kopēja cena bez
PVN par visu iepirkuma apjomu
PVN 21%
Kopējā cena ar PVN 21%

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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Cena EUR bez
PVN par visu
apjomu

Iepirkums „Zobārstniecības iekārtas piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/11
Pielikums Nr.4
PROJEKTS LĪGUMS Nr. _____
Rīgā
2017. gada ___”.____________
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, turpmāk saukta
Pasūtītājs, valdes priekšsēdētājas Ilgas Urtānes personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “__________________”,
turpmāk saukta Piegādātājs,
_________________________________________, kas rīkojas uz ____________________ pamata, no otras
puses, abas kopā sauktas Puses, pamatojoties uz Iepirkuma procedūras „Zobārstniecības iekārtas piegāde
un uzstādīšana”, id Nr. RSU-SI-2017/11 rezultātiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt, bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt Preces, atbilstoši
Līguma pielikumam Nr. 1 (Tehniskā specifikācija), kas sastādīts saskaņā ar Iepirkuma procedūras
„Zobārstniecības iekārtas piegāde un uzstādīšana”, id Nr. RSU-SI-2017/11, piedāvājumu.
Piedāvājums ir uzskatāms par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1.1. Pilnvarotā persona no Pircēja puses – Rihards Fīrmanis, tālr. ____________, e-pasts:
rihards.firmanis@stomatologijasinstituts.lv.
1.2. Pilnvarotā persona no Piegādātāja puses ____________________________________.

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

2. Pušu savstarpējo attiecību principi
Ar šo līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību principi, kurus puses ievēros izpildot līgumu.
Izpildot šo līgumu, Puses ievēros stingru konfidencialitāti par no otras Puses saņemto finanšu,
komerciālo un cita veida informāciju, kas kļuvusi tai zināma sakarā ar šajā līgumā paredzēto saistību
izpildi, un veiks visus pasākumus, lai novērstu šādas informācijas izpaušanu.
Katra puse apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt kaitējumu otras puses prestižam
un interesēm.
3. Līguma summa
Šī Līguma summa tiek noteikta EUR ____________(______________________) bez PVN, un
____________________________ ar PVN 21%.
Kopējā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas – Preču cena, nodokļi, ar piegādi un uzstādīšanu
saistītie izdevumi, personāla apmācība, izmaksas, kas ir saistītas, garantijas saistību izpildi u.c.
4. Preču piegāde
Piegādātājs piegādā un uzstāda Preces Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas
dienas iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preču piegādes laiku un vietu.
Precēm jābūt jaunām, nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām noteiktajai tehniskajai
specifikācijai un Pasūtītāja definētajām prasībām.
Vienlaicīgi ar Precēm Piegādātājs nodod Pasūtītājam visu Preču pavadošo dokumentāciju, garantijas
dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš 24 (divdesmit četri) no konkrētās Preču piegādes
brīža.
Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Piegādātājam vai atteikties no Preču pieņemšanas, ja
pieņemšanas brīdī konstatē, ka tās neatbilst pasūtījumam, vai tām ir novērojami bojājumi vai
trūkumi.
Konstatējot jebkura veida Preču bojājumus vai defektus, neatbilstību kvalitātes prasībām, Pasūtītājs
par to informē Piegādātāju, kurš 10 (desmit) kalendāro dienu laikā novērš defektus par saviem
līdzekļiem.
Piegādātājs apņemas savlaicīgi veikt Preču piegādi, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, Pasūtītāja pārstāvja
klātbūtnē.
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Jautājumi par Preču atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja
vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par
pamatotu Pasūtītāja viedokli, Piegādātājs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pasūtītāja
noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4.7.

5. Apmaksas noteikumi
Maksa par precēm tiek veikta ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
Samaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas
dienas.
Piegādātāja sagatavotajā rēķinā obligāti norādāms līguma numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs nav
atbildīgs par samaksas termiņa nokavējumu.
Pasūtītājs preču apmaksai ir tiesīgs izmantot finanšu līzinga pakalpojumus, tādā gadījumā tiks slēgts
trīspusējs līgums.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
-

7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.4.

8.1.
8.2.
8.3.

6. Piegādātāja pienākumi
Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preču piegādi Pasūtītāja norādītā vietā, iepriekš
savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vietu un laiku.
Piegādātāja pienākums ir piegādāt Preces nevainojamā kvalitātē, atbilstoši ražotāju noteikto
normatīvo kvalitātes standartu un normatīvu prasībām.
Pēc iekārtu piegādes un uzstādīšanas, sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā detalizēti
atšifrētas iekārtas sastāvdaļas un to izmaksas.
Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja darbinieku apmācību ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc Preču uzstādīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
Piegādātājs apņemas saskaņot ar Pasūtītāju Preču krāsu, dizaina risinājumu un izvietojumu.
Piegādātājs apņemas pieņemt atpakaļ Preces gadījumā, ja tās neatbilst Līguma 4.2. punkta prasībām,
atgriežot Pasūtītāja veikto samaksu par Precēm un/vai sedzot Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
Piegādātājs apņemas visā Līguma darbības nodrošināt Precei (ēm) nepieciešamo atļauju un licenču
spēkā esamību.
Piegādātājam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju nodot Līguma vai tā daļas izpildi
trešajām personām.
Puses pievieno Līgumam:
Preču tehnisko specifikāciju;
Preču garantijas servisa noteikumus;
Plānoto tehnisko apkopju veikšanas grafiku.
7. Pasūtītāja pienākumi
Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvām Precēm šajā Līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā.
Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pasūtītāja, nodrošināt pienācīgus apstākļus Preču
piegādei.
Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem atbilstošu piegādāto Preču pieņemšanu.
Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu pēc tam, kad ir notikusi tā personāla apmācība.
Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Piegādātājam vai atteikties no Preču pieņemšanas, ja Precēm
ir novērojami bojājumi vai citi trūkumi.
8. Pušu atbildība
Puses ir abpusēji materiāli atbildīgas par šā Līguma nosacījumu pienācīgu izpildi.
Gadījumā, ja kāda no pusēm pienācīgi nepilda savus pienākumu, tā sedz otrai pusei visus nodarītos
zaudējumus.
Ja Piegādātāja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 4.1. punktā uzrādītais piegādes izpildes termiņš,
tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 1% apmērā no šī līguma
summas. Maksimālais līgumsoda apmērs tiek noteikts 10% apmērā no šī līguma summas.
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

Ja Pasūtītājs Līguma 5.2. punktā norādīto apmaksas termiņu, tas apņemas maksāt Piegādātājam
Līgumsodu 1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk.
Maksimālais līgumsoda apmērs tiek noteikts 10% apmērā no šī līguma summas.
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu, ja Piegādātājs neveic šī Līguma 9.2. punktā norādītos darbus
1% apmērā no punktā 3.1. minētās summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā
no Līguma summas.
Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.
9. Garantijas nosacījumi
Preču garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
dienas.
Piegādātājs apņemas nodrošināt bezmaksas iekārtu tehniskās apkopes (tajās skaitā darbs,
nepieciešamie materiāli) saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un remontu visā garantijas laika
periodā, izņemot gadījumus, ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, kā arī nodrošina
bojājumu novēršanu 5 (piecu) darba dienu laikā no bojājuma pieteikšanas dienas.
Garantijas laikā bojājumi piesakāmi elektroniski – _______________________.
Sertificēta speciālista ierašanās 1 (vienas) darba dienas laikā no bojājuma pieteikšanas brīža.
10. Līguma darbības laiks,
tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt Pusēm savstarpēji vienojoties. Šāda vienošanās tiek
noformēta rakstiski un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu vienpusējā kārtībā par to iepriekš brīdinot otru pusi desmit (10)
kalendāra dienas iepriekš pie nosacījuma, ja otra puse neizpilda šajā Līgumā uzņemtās saistības
vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas un pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina saistības nesildīt
vēl vairāk kā 10 (desmit) dienas.
Gadījumā, ja līgums tiek lauzts Piegādātāja saistību neizpildes dēļ, Pasūtītājam nav pienākums
atlīdzināt nekādus, ar līguma laušanu saistītos zaudējumus.

11. Nobeiguma noteikumi
Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.
Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Līdzēji
strīdu risina atbilstīgi spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.3. Persona, kas ir parakstījusi šo līgumu Piegādātāja vārdā, apliecina un uzņemas atbildību par to, ka ir
tiesīga vienpersoniski parakstīt, t.i., noslēgt šo līgumu. Pretējā gadījumā šī persona uzņemas atbildību
par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem, ja tādi rodas sakarā ar līguma neizpildi, ar savu mantu kā
fiziska persona.
11.4. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku,
viens eksemplārs katrai pusei.
Pasūtītājs
Izpildītājs
SIA „RSU Stomatoloģijas institūts”
Reģ. Nr. 40003579713
Adrese: Dzirciema iela 20, Rīga
LV-1007
Banka: A/s „SEB banka”
Konts: LV37UNLA0050000378000
Bankas kods: UNLALV2X
11.1.
11.2.

______________________ I.Urtāne

_____________________

z.v.

z.v.
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