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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-2017/7
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
LV37UNLA0050000378000.
1.
1.1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

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 16.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 atvēršana notiks 2017. gada 16.jūnijā plkst. 12.00, D. Kalveļa auditorijā tūlīt pēc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas
priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu, nolasa zināmo nolikuma saņēmēju sarakstu un Pretendentu
sarakstu.
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.
Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu:
3.1. Piedāvājums sastāv no:
- pieteikuma vēstules (Pielikums Nr.1);
- atlases dokumentiem;
- tehniskā piedāvājuma (Pielikums Nr.2);
- finanšu piedāvājuma (Pielikums Nr. 3).
3.2. Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā
aploksnē, tehniskais un finanšu piedāvājums jāpievieno arī elektroniskā formā.
3.3. Iesniegtajiem dokumentiem, tajā skaitā visai tehniskajā piedāvājumā iekļautajai informācijai,
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. Pasūtītājs neizskatīs svešvalodā iesniegtu piedāvājumu, tajā skaitā tehnisko
piedāvājumu.
3.4. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.5. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar Pretendenta zīmogu, uz aploksnes
norādāma šāda informācija:
- saņēmēja nosaukums un adrese – SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”,
Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007;
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- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasts (arī biroja vai pasta adrese, ja tā atšķiras
no juridiskās adreses);
- atzīme Atklāts konkurss „Rotējošo un abrazīvo instrumentu piegāde”, (Iepirkuma
identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/10).
3.6. 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.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Iepirkuma priekšmets un metode
Iepirkums izsludināts Publisko iepirkumu likuma kārtībā. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss.
Iepirkuma priekšmets – medicīnisko ierīču piegāde, Dzirciema ielā 20, Rīgā, saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Pielikums Nr.2).
Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.
Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums uz laiku līdz 24 mēnešiem vai kamēr kopējā līguma
ietvaros iztērētā summa sasniedz EUR 134 000,00 Līguma izpildes vieta - Rīga, Dzirciema ielā 20.
Konkurss tiek rīkots ar mērķi līguma slēgšanai izvēlēties pretendentu, kas piedāvā atbilstoši iepirkuma
prasībām saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. Sagatavotā iepirkuma tehniskā
specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Pretendents ir
tiesīgs iesniegt izdevīgāku piedāvājumu, nekā minēts iepirkuma nolikumā, bet jebkurā gadījumā
piedāvājumam jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām prasībām.
Preču piegādes laiks – 2 (divas) nedēļas no katra konkrētā pasūtījuma izdarīšanas brīža. Pasūtītājs
iegādājas preces pēc nepieciešamības, atbilstoši finanšu iespejām.

5. Atklāta konkursa izziņošana un prasību saņemšana
5.1. Konkursu izziņo, nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk nolikumā – IUB) paziņojumu par
līgumu.
5.2. 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.
5.3. Pasūtītājs nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju saņemt nolikumu.
6.

Pretendentu izslēgšanas noteikumi, atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:

6.1.

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, kā arī veic
pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudi saskaņā ar PIL 42. pantu.

6.2.

Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai
līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai
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6.3.
6.4.

6.5.

personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai
personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un
tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības
vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās. Ja no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji
atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas
dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā un trīs gadi publiska
būvdarbu līguma gadījumā, Pasūtītājs augstākminētos noteikumus nepiemēro.
Pasūtītājs pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta
noteikumiem. Ja Pasūtītājs konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
Pasūtītājs, saskaņā ar PIL 49. pantu pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā
sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo
dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto
apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no
iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. (veidlapa pieejama http://iub.gov.lv/lv/node/587 ).
Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis
iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

7. Pretendents apņemas ievērot sekojošas atlases prasības un iesniegt norādītos dokumentus:
Prasība
Dokuments
7.1. Pretendenta
amatpersonas
parakstīts 7.2. Pieteikums saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.
pieteikums par piedalīšanos iepirkuma
procedūrā
7.3. Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam 7.4. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs –
vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts
komersanta reģistrācijas apliecības kopija
normatīvo aktu prasībām.
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.
7.5. Precēm ir jābūt atbilstošām LV un ES 7.6. Pretendents piedāvājumam pievieno
prasībām.
oficiālas kvalitātes kontroles institūcijas
vai citas kompetentas iestādes izdotu
dokumentu kopijas, kas apliecina preču
atbilstību LV un ES standartiem.
7.7. Pretendentam jābūt ražotāja pilnvarotam 7.8. Dokumentācija / ražotāja autorizācijas
izplatīt preces.
vēstule, kas apstiprina pilnvarojumu
izplatīt ražotāja preces.
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Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), iesniedzamo dokumentu paketei ir
jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieki
kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, jānorāda dalībnieks, kas pārstāvēs personu grupu
(piegādātāju apvienību) konkursā un dalībnieku vārdā parakstīs piedāvājuma dokumentus, kādas personas
ir apvienojušās personu grupā (piegādātāju apvienībā), katra personu grupas (piegādātāju apvienības)
dalībnieka veicamo darbu apjoms, apliecinājums, ka gadījumā, ja personu grupa (piegādātāju apvienība)
tiks noteikta par konkursa uzvarētāju, piegādātāju apvienība LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

7.9.

8. 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.
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Tehniskā specifikācija ir norādīta nolikuma Pielikumā Nr.2.
Pretendentam tehniskais piedāvājums ir jāiesniedz atbilstīgi Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai un tam
ir jāatbilst vismaz Pasūtītāja minimālajām prasībām.
Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, līdz ar preces nodošanu
līgumā paredzētajā termiņā, Pasūtītājam tiks iesniegta preces instrukcija, u.c. pavadošā dokumentācijas
valsts valodā.
Finanšu piedāvājums jāaizpilda pēc nolikuma pielikumā Nr.3 pievienotā parauga.
Tehnisko un Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām.
Finanšu piedāvājumam jāsatur šāda informācija:
Pretendenta nosaukums;
Piedāvātā cena EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ar PVN un kopējā cena.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai iepirkuma priekšmeta cenai un piegādes izmaksām.

10.
10.1.
10.2.

Piedāvājuma izvēle
Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā četru etapu procedūrā:
atbilstība noformējuma prasībām;
atbilstība atlases prasībām;
atbilstība tehniskajām prasībām;
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma ar zemāko cenu noteikšana.
Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem 3 (triju) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas,
kā arī ievieto to savā mājas lapā internetā www.stomatologijasinstituts.lv.

11.
11.1.
11.2.
11.3.

Komisijas tiesības un pienākumi
Piedāvājumu izvērtēšanu veic Komisija. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.
Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta slēgtās sēdēs bez Pretendentu klātbūtnes.
Piedāvājumu izvērtēšanā Komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma nolikumā paredzētajiem
noteikumiem, prasībām un tehniskajām specifikācijām.
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.
Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:
par kāda no Pretendentiem atzīšanu par iepirkuma konkursa uzvarētāju;
par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja iepirkumam nav iesniegti
Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.
Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

11.4.

11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
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11.9. Visas pārējās Komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Publisko
iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.
12. Pretendentu, iespējamo pretendentu tiesības un pienākumi
12.1. Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, vienlaicīgi apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk.
dokumentu noformēšanā un iesniegšanā un precīzi ievērot iepirkuma nolikuma noteiktās prasības.
12.2. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma Komisijas pieprasījumiem par papildu
informāciju.
12.3. Pretendents apņemas neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi zināma iepirkuma norises un Pasūtījuma
izpildes gaitā.
12.4. Visa šajās prasībās un to pielikumā ietvertā informācija ir izmantojama vienīgi šī Atklāta konkursa
ietvaros, un Pretendents vai iespējamais pretendents nav tiesīgi to izmantot citiem mērķiem.
12.5. Pretendenta Piedāvājuma iesniegšana iepirkumam vienlaicīgi uzskatāma par Pretendenta piekrišanu
iepirkuma nolikuma un tā pielikumu, t.sk. līguma, prasībām.
13. Līgums
13.1. Ar Iepirkuma uzvarētājiem tiks noslēgti Līgumi, saskaņā ar nolikumam pievienoto projektu (Pielikums
Nr.4).
13.2. Līgumi tiks noslēgti Publisko iepirkumu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu to slēgt ar
nākamajiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši zemāko cenu, par tām pozīcijām, kurām iepriekšminētajam
Pretendentam tika piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
14. Citi noteikumi
14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma slēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs
finansējums.
14.2. Šajā nolikumā ir pievienoti: pielikums Nr.1 “Pieteikums iepirkumam”, pielikums Nr.2 „Tehniskā
specifikācija”, pielikums Nr.3.”Finanšu piedāvājums” un Pielikums Nr. 4 “Līgums”, Nolikuma pielikumi
ir uzskatāmi par neatņemamu iepirkuma nolikuma sastāvdaļu.
14.3. Nolikums sastādīts uz 6 (sešām) lapām latviešu valodā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Agnese Mediņa - Ziedone
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Atklāts konkurss

„Rotējošo un abrazīvo instrumentu piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/10
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.

-

Uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likumā 42. pantā norādītie izslēgšanas apstākļi.

-

Iesniedzot piedāvājumu, Piekrītam nolikumam un tam pievienotajiem pielikumiem, tai skaitā Līguma
projekta nosacījumiem.

-

Gadījumā, ja piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, esam
gatavi slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma pievienotajam iepirkuma līguma
projektam.

Pretendents: ___________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________________
Juridiskā un biroja adrese________________________________________________________________
Kontaktpersona
e-pasts

, tālrunis____________________________________________
, fakss____________________________________________________

Bankas rekvizīti______________________________________________________________________

Pretendents ir mazais* vai vidējais uzņēmums**_____________________________________

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada
bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada
apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43
miljonus euro.
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Atklāts konkurss

„Rotējošo un abrazīvo instrumentu piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/10
Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pretendenta piedāvājums (piedāvātās
preces detalizēta tehniskā specifikācija,
Norāde uz konkrēto lpp. dokumentācijā,
un/vai vizuālo informāciju, kur var atrast
atbilstību katram tehniskās specifikācijas
punktam).

Nr.p.k. Pasūtītāja minimālās prasības

1.

2.

3.

4.

Turbīna ar saderību Kavo multifleksam:
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);
1.9. Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC.
Turbīna ar saderību Kavo multifleksam:
2.1. pogas mehānisms, urbuļu ielikšanai / izņemšanai;
2.2. Gaismas vads (fibrooptika) ar četratveru dzesēšanu;
2.3. Jauda ne mazāk kā 18w;
2.4. Keramiskie gultņi;
2.5. Rotācijas ātrums – ne mazāk kā 350 000 apgriezieni min.;
2.6. Autoklavējama vai termodezinficējama;
2.7. Gaismu absorbējošs un nodiluma izturīgs instrumenta
korpuss (hroma pārklājums);
Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC
Leņķa gals:
3.1. Ar atdalāmo galviņu (efektīvākai galu kopšanai);
3.2. Pogas mehānisms urbuļu ielikšanai / izņemšanai –
diametrs 2.35mm;
3.3. Iekšējā dzesēšana;
3.4. Gaismas vads;
3.5. Darbības ātrums - 40 000 apgriezieni min.;
3.6. Redukcija - 1:1;
3.7. Savietojams ar „INTRA matic” sistēmu;
3.8. Gaismu absorbējošs un nodiluma izturīgs instrumenta
korpuss (titāna pārklājums);
3.9. Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC.
Leņķa gals ar pazeminātiem apgriezieniem:
4.1. Ar atdalāmo galviņu (efektīvākai galu kopšanai);
4.2. Pogas mehānisms urbuļu ielikšanai / izņemšanai –
diametrs 2.35mm;
4.3. Leņķa gala galviņa – redukcija 2:1;
4.4. Leņķa gala pamatne – redukcija ne mazāk kā 7:1;
4.5. Iekšēja dzesēšana;
4.6. Gaismas vads;
4.7. Darbības ātrums sākot ar 40 000 apgriezieni min. un
mazāk;
4.8. Savietojams ar „INTRA matic” sistēmu;
4.9. Autoklavējams vai termodezinficējams;
4.10. Gaismu absorbējošs un nodiluma izturīgs instrumenta
korpuss (titāna pārklājums);
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5.

6.

7.

8.

4.11. Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC.
Taisnais gals:
5.1. Redukcija - 1:1;
5.2. Iekšējā dzesēšana;
5.3. Gaismas vads;
5.4. Darbības ātrums - 40 000 apgriezieni min.;
5.5. Ar izmantojamiem urbuļiem – diametrs 2.35mm;
5.6. savietojams ar „INTRA matic” sistēmu;
5.7. Autoklavējams vai termodezinficējams;
5.8. Gaismu absorbējošs un nodiluma izturīgs instrumenta
korpuss (titāna pārklājums);
5.9. Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC.
Daudzfunkcionālais savienojošais elements (Multifleks)
6.1. Led apgaismojums;
6.2. Darba gaiss;
6.3. Dzesēšanas gaiss;
6.4. Dzesējošais ūdens ar regulatoru;
6.5. Sešu punktu savienojamība;
6.6. QC 6016kw, 465 LED vai ekvivalents.
Gaisa abrazīvais instruments
7.1. Gaisa abrazīvais instruments aplikuma noņemšanai ar
ūdens, saspiestā gaisa un kristāliskās sodas palīdzību;
7.2. Savietojams ar daudzfunkcionāliem savienotājiem QC
6016kw vai 465 LED.
7.3. Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC.
Gaisa skeilers ar apgaismojumu
8.1. savietojams ar daudzfunkcionāliem savienotājiem QC
6016kw, 465 LED vai ekvivalents;
8.2. Vairāku līmeņu jaudas regulācija amplitūdā 120-230µm
6000Hz;
8.3. Darbību skaļums ne vairāk kā 70dB;
8.4. Viss instrumenta korpuss sterilizējams autoklāvā 134oC;

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

9

Atklāts konkurss

„Rotējošo un abrazīvo instrumentu piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/10

Pielikums Nr.3

Finanšu piedāvājums
Nr.

1.

Nosaukums
Turbīna ar saderību Kavo multifleksam

2.

Turbīna ar saderību Kavo multifleksam

3.

Leņķa gals

4.

Leņķa gals ar pazeminātiem apgriezieniem

5.

Taisnais gals

6.

Daudzfunkcionālais savienojošais elements
(Multifleks)

7.

Gaisa abrazīvais instruments

8.

Gaisa skeilers ar apgaismojumu

Piedāvātā cena Piedāvātā cena
EUR bez PVN
EUR ar PVN

Kopējā piedāvātā līgumcena EUR par katras pozīcijas 1
vienību bez PVN
PVN 21%
Cena KOPĀ ar PVN

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs
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Atklāts konkurss

„Rotējošo un abrazīvo instrumentu piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2017/10

Pielikums Nr.4
PROJEKTS
LĪGUMS Nr. _____
Rīgā
2017. gada ___”.____________
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, turpmāk saukts
Pasūtītājs, valdes priekšsēdētājas Ilgas Urtānes personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “__________________”,
turpmāk saukts Piegādātājs,
_________________________________________, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abas kopā
saukti Līdzēji, pamatojoties uz publiskā iepirkuma „Rotējošo un abrazīvo instrumentu piegāde” Id. Nr. RSU
SI 2017/10, rezultātiem noslēdza šo līgumu, turpmāk saukts “Līgums”, par sekojošo:
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
„Rotējošo un abrazīvo instrumentu piegāde”, id Nr. RSU SI 2017/10, piedāvājumu. Piedāvājums ir
uzskatāms par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1.1. Pilnvarotā persona no Pircēja puses – Agnese Mediņa - Ziedone, tālr. [________] e-pasts:
agnese.medina@stomatologijasinstituts.lv.
1.2. Pilnvarotā persona no Pārdevēja puses- [vārds uzvārds], tālr: [________] e-pasts: [____________].

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

2. Līdzēju savstarpējo attiecību principi
Ar šo līgumu tiek noteikti Līdzēju savstarpējo attiecību principi, kurus tie ievēros pildot līgumu.
Izpildot šo līgumu, Līdzēji ievēros stingru konfidencialitāti par no otra Līdzēja saņemto finanšu,
komerciālo un cita veida informāciju, kas kļuvusi tam zināma sakarā ar šajā līgumā paredzēto saistību
izpildi, un veiks visus pasākumus, lai novērstu šādas informācijas izpaušanu.
Katras līdzējs apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt kaitējumu otra Līdzēja prestižam
un interesēm.
3. Līguma cena
Preces cena un sortiments norādīts Līguma pielikumā Nr. 1. Preču cenas, kas ir spēkā nemainīgas visu
šī Līguma darbības laiku.
Cena par precēm atsevišķās pozīcijās līguma darbības laikā nevar tikt mainīta, pretējā gadījumā
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties lauzt Līgumu par to brīdinot Piegādātāju 3 (trīs) darba dienas
iepriekš.
Pasūtītājs līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši
vajadzībai, savām finanšu iespējām, pēc nepieciešamības.
4. Preču piegāde
Prece tiek piegādāta un pārdota pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, turpmāk tekstā
Pasūtījuma, 2 (divu) nedēļu laikā.
Prece tiek piegādāta tādā sortimentā, apjomos un tehniskajā specifikācijā, kas atbilst Pasūtītāja iesniegtā
Pasūtījuma noteikumiem un šī Līguma noteikumiem.
Precēm jābūt jaunām, nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām noteiktajai tehniskajai
specifikācijai un Pasūtītāja definētajām prasībām.
Prece tiek piegādāta Rīgā, Dzirciema ielā 20.
Pasūtītājs apņemas nepieciešamības gadījumā iesniegt Piegādātajam dokumentus, kas apliecina noteiktu
Pasūtītāja darbinieku pilnvaras saņemt Preci.
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.
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4.7.
4.8.

4.9.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

8.1.

Konstatējot jebkura veida Preču bojājumus vai defektus, neatbilstību kvalitātes prasībām, Pasūtītājs par
to informē Piegādātāju, kurš 5 (piecu) darba dienu laikā novērš defektus par saviem līdzekļiem.
Jautājumi par Preču atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem 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
Preču pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar pavadzīmi, kuru paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji
Preces nodošanas brīdī.
5. Preču apmaksa
Maksa par precēm tiek veikta ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
Samaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no katras preces pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas dienas.
Piegādātāja sagatavotajā rēķinā obligāti norādāms līguma numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs nav
atbildīgs par samaksas termiņa nokavējumu.
Pasūtītājs iegādājas preces pēc nepieciešamības, atbilstoši finanšu iespējām.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Precēm šajā līgumā noteiktajos termiņos un apmērā.
Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus preču piegādei.
Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja Preču saņemšanu.
Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju vai atteikties no Preču pieņemšanas, ja Precēm ir novērojami
bojājumi vai trūkumi, kuru dēļ Preču izmantošana nav iespējama.
Pasūtītājs pasūta Preces un veic iepirkumu pa daļām, pēc nepieciešamības.
6. Piegādātāja tiesības un 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.
Piegādātājs apņemas pieņemt atpakaļ Preces gadījumā, ja tās neatbilst Līguma 4.3. punkta prasībām,
atgriežot Pasūtītāja veikto samaksu par Precēm un/vai sedzot Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā
ar šī līguma noteikumu pārkāpumiem Piegādātāja vainas dēļ.
7. Līdzēju atbildība
Līdzēji ir abpusēji materiāli atbildīgi par šajā līguma nosacījumu pienācīgu izpildi.
Gadījumā, ja kāds no līdzējiem pienācīgi nepilda savus pienākumu, tas sedz otram līdzējam visus
nodarītos zaudējumus.
Par no šā līguma izrietošo saistību izpildes kavējumu, ņemot vērā katru atsevišķi – piegādes kavējumu,
kvalitātes trūkumu novēršanas kavējumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no
līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Pasūtītājs ir
tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot norēķinus ar Piegādātāju.
Ja Pasūtītājs nokavē rēķina samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt
Piegādātājam līgumsodu 1% apmērā no konkrētā rēķina summas par katru nokavēto dienu, ja Līdzēji
nevienojas savādāk.
Līgumsods neatbrīvo Līdzējus no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas
Maksimālais līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% apmērā no konkrētā rēķina summas.
8. Garantijas nosacījumi
Preču garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
dienas.
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8.2.
8.3.
8.4.

9.1.
9.2.
9.1.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Piegādātājs apņemas nodrošināt preču garantijas remontu 2 (divu) nedēļu laikā no bojājuma pieteikšanas
brīža.
Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu
ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā.
Garantijas remonts piesakāms elektroniski__________________________________________.
9. Līguma darbības laiks,
tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība
Šis Līgums ir spēkā no ____.____.2017 līdz _____._____.201_. vai līdz kamēr kopējā, šī līguma
ietvaros iztērētā summa sasniedz EUR 134 000,00
Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Šāda vienošanās tiek
noformēta rakstiski un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Līdzējiem ir tiesības lauzt šo līgumu vienpusējā kārtībā par to iepriekš brīdinot otru pusi 30 (trīsdesmit)
kalendāra dienas iepriekš pie nosacījuma, ja otrs Līdzējs neizpilda šajā Līgumā uzņemtās saistības un
pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina saistības nepildīt vairāk kā 5 (piecas) darba dienas.
10. Nobeiguma noteikumi
Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz līgumā norādīto Līdzēja
adresi, uzskatāma par saņemtu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.
Līdzēji strīdus risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Līdzēji
strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdzēji ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.
Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Līdzēju un kļuvusi
zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanās gaitā.
Jebkādas līguma izmaiņas var tikt veiktas vienīgi pēc abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.
Šis līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros. Katrs no Līdzējiem saņem vienu eksemplāru.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs
SIA „RSU Stomatoloģijas institūts”
Reģ. Nr. 40003579713
Adrese: Dzirciema iela 20, Rīga
LV-1007
Banka: A/s „SEB banka”
Konts: LV37UNLA0050000378000
Bankas kods: UNLALV2X

Izpildītājs

______________________ I.Urtāne

_____________________

z.v.

z.v.
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