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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  
          Višķu SAC  2014/4 

  

1.2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums Višķu sociālās aprūpes centrs 

Adrese „Rūpes” , Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils nov.,LV-5481 

Reģ. Nr. 90000048330 

Konta Nr.bankā Valsts kase , TRELLV2X, 

LV46TREL 9813 1914 4020 0 

Kontaktpersona Janīna Mozule, Elita Birkmane  

Tālruņa Nr. 65440902, 65440904 

Faksa Nr. 65440905 

e-pasta adrese janina.mozule@viski.lv 

Darba laiks 8°° - 16°° 

 

1.3. Iepirkuma priekšmets – „Medikamentu un higiēnas preču piegāde” Višķu SAC 

2015.gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2 un 3); CPV kods: 

33000000-0 

1.4. Līguma izpildes vieta un laiks: 
1.4.1. Līguma izpildes laiks: - 2015.gada 1.janvāris – 31.decembris. 

1.4.2. Līguma izpildes vieta: Višķu sociālās aprūpes centrs, „Rūpes”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481. 

1.5. Iepazīšanās ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana: 

Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties  Daugavpils novada 

domes mājas lapā: www.dnd.lv, sadaļā iepirkumi. Jautājumi par iepirkuma 

priekšmetu un dokumentāciju nosūtāmi rakstiski uz e-pasta adresi 

janina.mozule@viski.lv. Nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē komisija 

ievietos informāciju un izmaiņas iepirkuma nolikumā. 

1.6. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
. panta prasībām. 

1.7.  Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks: 

 Piedāvājums jāiesniedz līdz 19.11.2012., plkst.12.00, Višķu sociālās aprūpes centrs, 

„Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481,  iesniedzot 

personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 

minētā termiņa, netiks ņemts vērā.  

1.8.  Piedāvājuma derīguma termiņš: 

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā ne ilgāk kā 60 dienas, skaitot no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

      1.9. Piedāvājuma noformēšana: 

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē uz kuras jānorāda: 

* Piedāvājums IEPIRKUMAM „Medikamentu un higiēnas preču  piegāde”    Višķu SAC 

2015.gadā  

* Iepirkuma  identifikācijas Nr.Višķu SAC  2014/4                                                                

* Pretendenta nosaukums un adrese, tālruņa numurs (i), faksa numurs un e-pasta adrese; 

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākumam. 

      1.9.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls. Piedāvājums sastāv no  

                   trijām sadaļām: 

1) pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu (1.pielikums) dalībai 

iepirkuma procedūrā; 

http://www.dnd.lv/
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2) tehniskā piedāvājuma veidlapa; 

3) finanšu piedāvājuma veidlapa. 

1.9.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem dalībai iepirkumā ir jābūt cauršūtiem kopā, tā lai   

   dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu un ievietotiem 1.9.1. 

punktā minētajā aploksnē.  

       Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.        

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja  

       labojumi ir izdarīti, tad tiem jābūt ar pilnvarotās personas  parakstu apstiprinātiem. 

1.9.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, dokumentiem, kas ir svešvalodā, pievienojams  

tulkojums latviešu valodā. 

       Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos  

       aktos noteiktajā kārtībā. 

1.9.5. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām, netiek atdoti  

       atpakaļ pretendentiem. 

1.9.6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti. 

1.9.7.Iesniedzot piedāvājumu preču grupā Nr.2, jāiesniedz arī preču paraugi, no katra 

veida vismaz 2 gabali.  
1.10. Papildus informācija tiek sniegta saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 30.panta 

nosacījumiem. 

         

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

2.1.  Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir medikamenti, medicīnas preces, pārsienamais materiāls un 

higiēnas preces saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. 

2.1.2. Iepirkuma priekšmetā ietilpst kompensējamie medikamenti, recepšu medikamenti un      

medicīnas preces. Iepirkums sadalīts daļās (skatīt 2. pielikumu): 

                1.daļa „Medikamenti, medicīnas preces un pārsienamais materiāls” 

                2.daļa „Higiēnas preces”.             

2.1.3. Pretendentam ir jāpiegādā kvalitātes un obligātajām nekaitīguma un higiēnas prasībām   

       atbilstošas preces.  

2.1.4. Visām precēm jāatbilst normatīvajiem aktiem, kā arī citiem spēkā esošajiem likumiem, kas    

       attiecas uz šo iepirkuma priekšmetu un tā piegādi. 

2.2.  Pasūtītājam ir tiesības mainīt iepirkuma apjomu, no dažām pozīcijām atsakoties pilnībā, ja 

tam ir objektīvs iemesls (medicīniski noteiktā diagnoze, nepietiekams finansējums u.c.). 

Pasūtītājs var mainīt piegādājamo atsevišķo un kopējo medikamentu, inkontinences un higiēnas 

līdzekļu daudzumu 10% (desmit procentu) apjomā, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un finanšu 

iespējām. 

 

3. Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti 

 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā. 

3.1.1. Pretendentam ir iespējas nodrošināt preču kvalitāti, un nodrošināt kvalitātes kontroli. 

3.1.2. Pretendentam ir pieredze attiecīgo preču piegādē ( var pievienot atsauksmes).  

3.1.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.1. punktā norādītajām pretendentu atlases  

         prasībām, vai nav iesnieguši atlases dokumentus atbilstoši 3.2. punkta prasībām, netiek  

         izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās. 
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3.2.  Pretendentu atlases dokumenti: 

3.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā ( 1. pielikums ). Pieteikumu paraksta pretendenta 

vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta  nosaukumu un 

rekvizītus, kā arī apliecina: 

            *  ka ir iepazinies ar visiem iepirkuma nosacījumiem un apņemas tos ievērot; 

            *    ir ievērotas Publisko iepirkumu likuma  8
2
. panta  5. daļā noteiktās prasības attiecībā 

uz piegādes sniegšanu; 

            *  ka visa piedāvājumā sniegtā informācija par pretendentu un piedāvātajām precēm ir 

patiesa un atbilst realitātei; 

3.2.2.  Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākas  

         dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents ir norādījis nepatiesas  

         ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas attiecībā uz pasūtītāja pieprasīto informāciju par  

         pretendenta atbilstību nolikumā minētajiem kritērijiem. 

3.2.3. Komisija pārbauda nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās   

datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, vai Pretendents atbilst 8
2
. piektajā un 

septītajā daļā izvirzītajām prasībām. Komisija tiesīga lūgt, lai Pretendents papildina vai 

precizē dokumentus, kas iesniegti komisijai, ja tas nepieciešams  Pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšana. 

 

3.3.  Tehniskais piedāvājums 

3.3.3. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums)  

noteiktajām prasībām.  Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam 

pievienotajai  tehniskā piedāvājuma veidlapai (3.pielikums). Tehniskajā 

specifikācijā pieprasītos medikamentus drīkst aizvietot ar analogiem 

medikamentiem. Gadījumos, kad uz piedāvājuma iesniegšanas dienu, 

medikaments ir izslēgts no Zāļu reģistra, tas jānorāda piedāvājuma veidlapā. 

3.3.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām nolikuma 2.1.2. apakšpunkta 

iepirkuma priekšmeta preču daļām vai arī par atsevišķu preču daļu.  

3.3.5. Tehniskajam piedāvājumam var tikt pievienoti informatīva satura preces apraksti 

latviešu valodā. Apraksti nav jācauršuj.  

  

3.4.  Finanšu piedāvājums  

3.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma   

         veidlapai (4. pielikums) 

3.4.2. Finanšu piedāvājumā tiek iekļauti visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 

priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, jebkādi piemērojami nodokļi un nodevas, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli, kā arī visi iespējamie riski un izmaksas, kas saistītas ar tirgus 

cenu svārstībām, tai skaitā, bet ne tikai  ar degvielas izmaksām, elektrības, siltuma un 

ūdens tarifu maiņām. Finanšu piedāvājumā norādītajai vienību cenai jāpaliek nemainīgai 

visā līguma izpildes laikā. 

Finanšu piedāvājumā norāda vienas pārdošanas vienības maksimālo cenu euro un centos 

bez PVN atsevišķi katrai precei līguma darbības laikā un summu par visu apjomu kopumā.  

3.4.3. Finanšu piedāvājumā norāda pretendenta piedāvātās atlaides. 

 

4. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji 

 

4.1. Piedāvājuma vērtēšana, pēc pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes,   

 tiks  izvērtēta trīs posmos: 

1) 1.posms – pretendentu atlase: 

      Iepirkumu komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā 

iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek pārbaudot pretendenta 
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atbilstību pēc 3.2. apakšpunktā iesniegtajiem dokumentiem. Ja pretendents neatbilst kādai                                                                                                           

no šeit izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā. 

2) 2. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

      Komisija pārbauda Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 2.pielikumā  

norādītajam prasību līmenim katrai iepirkuma priekšmeta specifikācijas pozīcijai. Ja 

pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām tehniskās specifikācijas 

prasībām, komisija izslēdz pretendentu no tālākas vērtēšanas. 

3)   3. posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana: 

 komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, ja tādas ir 

konstatētas, komisija tās labo un paziņo pretendentam. ; 

 komisija pārbauda vai piedāvājums nav nepamatoti lēts; 

 iepirkuma komisija , pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus; 

Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā labojumus. 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (bez PVN) par katras iepirkumu 

daļas kopējo daudzumu no visiem piedāvājumiem. 

4.2.  Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija pieprasa 

skaidrojumu par  īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus  apstākļu aprakstu, kas 

pamato cenas pazeminājumu (iespējas saņemt komercdarbības atbalstu, preču īpašības un 

oriģinalitāti, piegādes apstākļiem, ražošanas procesa izmaksām). 

 4.3.  Ja komisija, izvērtējot pretendenta iesniegtos dokumentus konstatē, ka pretendents ir    

  iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija pieņem lēmumu par pretendenta    

  izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā. 

5. Iepirkuma līgums un tā slēgšana 

 

5.1. Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz  pretendenta 

piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (5. 

pielikums) ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

5.2. Līgumu slēdz pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma          

noteikumiem. 

5.3. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta  

         nosacījumiem, tie jāpievieno pie iepirkuma tehniskā piedāvājuma veidlapas. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

6. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

6.1. Pretendenta tiesības 

6.1.1. Pretendentam ir tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas konfidencialitātei, kuru  

         iesniedzis iepirkuma komisijai. 

6.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

6.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

6.1.4. Pretendents ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

6.2.  Pretendenta pienākumi 

6.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

6.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

6.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas    

         nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu  

 atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.   
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7. Informēšana par iepirkuma rezultātu 

 

7.1. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par 

iepirkuma rezultātiem. 

7.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu 

paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 

 

                                                                       

PIELIKUMI 

1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā  

2.pielikums - Tehniskā specifikācija 

3.pielikums - Tehniskā piedāvājuma veidlapa 

4.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa 

5.pielikums - Līguma projekts medikamentu/ higiēnas preču iegādei 
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1.Pielikums  

 

PIETEIKUMS  
 

dalībai iepirkumā  „Medikamentu un higiēnas preču piegāde” 

 Višķu SAC 2015.gadā  

Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu SAC  2014/4 

 

 

Višķu sociālās aprūpes centra iepirkumu komisijai  

 

Saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

 

1. ________________________________(pretendenta nosaukums) piekrīt prasībām, kas 

iepirkumā izvirzītas attiecībā uz pretendentiem, un garantē šo prasību izpildi. Iepirkuma 

nosacījumi ir skaidri un saprotami, pretenzijas nepastāv. 

2. Attiecībā uz _________________(pretendenta nosaukums) nepastāv šādi nosacījumi:  

1) pasludināts tā 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 līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;  

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 

euro.  

3. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas, pretendentam ir paraksta tiesības. 

4. Šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums).  

5. Pretendents apņemas ievērot medikamentu, medicīnas preču un pārsienamā materiāla 

(higiēnas preču) piegādes noteikumus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem. 

6. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt 

visas iepirkuma nolikuma prasības un strādāt pie līguma izpildes, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, garantēt medikamentu, medicīnas preču un pārsienamā materiāla (higiēnas preču)  

preču piegādi pasūtītāja pieprasītajā sortimentā, daudzumā un kvalitātē. 

 

Pretendenta juridiskais statuss __________________________________________________ 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ______________________________________ 

Adrese_________________________________________________________________ 

Tālruņa Nr. _________________________, mobilais tālrunis _____________________ 

Fakss _____________________________,  e-pasts  ____________________________ 

Bankas rekvizīti _________________________________________________________ 

 

_________________                           ____________               _____________________ 

            (amats)                          (paraksts)                        (paraksta 

atšifrējums)  

  

Datums 

Zīmogs 
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2.pielikums  

 

Tehniskā specifikācija 
iepirkumā  „Medikamentu un higiēnas preču piegāde” 

 Višķu SAC 2015.gadā  

Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu SAC  2014/4 

 

 
Preču grupa Nr.1 

 

Medikamenti, medicīnas preces un pārsienamais materiāls 

 

Nr.p.k. Nosaukums un vēlamā iepakojuma tilpums 

 

Mērvienība, 

saskaņā ar 

kuru piedāvā 

cenu 

Plānotais 

dau-

dzums 12 

mēnešiem 

Medikamenti 

1. Tab.Digoxini 0,25 mg x 50 Iepak. 50 

2. Tab.Imdur 60 mg x 30 Iepak. 30 

3. Tab.Concor 5 mg x 30 Iepak. 12 

4. Tab.Coronali 5 mg x 30 Iepak. 12 

5. Tab.Anaprilini 40 mg x 50 Iepak. 80 

6. Tab.Corvitoli 50 mg x 50 Iepak. 60 

7. Tab.Bisoprololi 5 mg x 30 Iepak. 60 

8. Tab.Polapril 2,5 mg N28 Iepak. 30 

9. Tab.Betaloc ZOK 50 mg x 30 Iepak. 80 

10. Tab.Accupro 20 mg x 30 Iepak. 12 

11. Tab. Prestarium 5 mg x 30 Iepak. 30 

12. Tab. Normaten x 20 Iepak. 6 

13. Tab.Acccuzidi 20 mg/12.5mg x 30 Iepak. 24 

14. Tab.Agen 5 mg x 30 (Amlodipinum) Iepak. 35 

15. Tab.Agen 10 mg x 30 (Amlodipinum) Iepak. 35 

16. Tab.Berliprili 5 mg x 50 Iepak. 120 

17. Tab.Enarenal 20 mg x 30 Iepak. 60 

18. Tab.Norvasc 5 mg x  30 Iepak. 45 

19. Tab.Norvasc 10 mg x 30 Iepak. 45 

20. Tab.Metaprololi 50 mg x 30 Iepak. 120 

21. Tab.Lacipil 6 mg x 56 Iepak. 5 

22. Tab.Enap 10 mg x 60 Iepak. 220 

23. Tab.Enap HL 10 mg/12.5mg x 60 Iepak. 60 

24. Tab.Atorvastatini 20 mg x 30 Iepak. 20 

25. Tab.Hartil HCT 5/25 mg x 28 Iepak. 12 

26. Tab.Tenox 10 mg x 30 Iepak. 10 

27. Tab.Memotropil 400 mg x 60 (Pyracetamum) Iepak. 40 

28. Tab.Trentali 400 mg x 100 Iepak. 25 
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29. Tab.Gordius 300 mg x 50 Iepak. 10 

30. Tab.Dicloberl ut 50 mg x 50 Iepak. 30 

31. Caps.Tramadoli 50 mg x 20 Iepak. 6 

32. Sol.Tramadoli 50 mg 1 ml x 5 in.amp. Iepak. 30 

33. Insul.Novomix  30 FlexPen. 3 ml x 5 Iepak. 5  

34. Tab.Mirzaten 30 mg x 30 Iepak. 12 

35. Tab.Flutaplex 250 mg x 100 Iepak. 4 

36. Tab.Carbalex 200 mg x 50 Iepak. 40 

37. Tab.Depakini 300 mg x 100 Iepak. 5 

38. Sol.Furosemidi 20 mg 2 ml x 10 in.amp. Iepak. 5 

39. Tab.Torasemide 10 mg x 30 Iepak. 30 

40. Tab.Spirix 50 mg x 60 Iepak. 60 

41. Tab.Hypothiazidi 25 mg x 20 Iepak. 50 

42. Tab.Verospironi 50 mg x 30 Iepak. 40 

43. Caps.Teotard 200 mg x 40 Iepak. 80 

44. Aer.Salbutamoli 200 devas Inhalators gab. 15 

45. Tab.Amitripthilini 25 mg x 50 Iepak. 40 

46. Tab.Truxali 25 mg x 100 Iepak. 30 

47. Tab.Buronili 25 mg x 100 Iepak. 12 

48. Tab.Phenazepami 1 mg x 50 Iepak. 15 

49. Tab.Cyclodolum 2 mg x 50 Iepak. 60 

50. Tab.Relium 5 mg x 20 (Relanium) Iepak. 50 

51. Tab.Diazepex 5 mg x 20 Iepak. 25 

52. Tab.Haloperidoli 5 mg x 50 Iepak. 20 

53. Tab.Metforali 1000 mg x 120 Iepak. 150 

54. Tab.Gliclada 30 mg x 60 Iepak. 25 

55. Tab.Mydocalmi 150 mg x 30 Iepak. 60 

56. Tab.Baclafeni 10 mg x 50 Iepak. 24 

57. Tab.Tanyz 0,4 x 30 Iepak. 50 

58. Tab.Madopari 250 mg x 100 Iepak. 40 

59. Tab.L-Thyiroxini 100 mm x 100 Iepak. 5 

60. Sol.gtt.OftanTimololi 2,5mg – 5 ml Pud. 10 

61. Tab.Nolitererax 10/2,5mg x 30 Iepak. 12 

62. Tab.LozapH 50/12,5 mg x 30 Iepak. 12 

63. Tab.Moxonidini 0,4 x 30 Iepak. 12 

64. Tab. Atoris 20 mg x 30 Iepak. 10 

65. Soll.gtt.Potassium iodidi 2% - 10 ml Pud. 12 

66. Tab.Nitroglicerini 0,5mg x 40 Iepak. 5 

67. Tab.Nitrocor 0,5 mg x 40 Iepak. 3 

68. Tab.Corinfari 20 mg x 30 Iepak. 10 

69. Tab.Cordarone 200 mg x 30 Iepak. 5 

70. Caps.Mildronat 500 mg x 60 Iepak. 5 

71. Sol.Mildronat 10% – 5 ml x 10 in.amp. Iepak. 5 
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72. Sol.Corvaloli 25 ml Pud. 25 

73. Sol.Valocordini 50 ml Pud. 10 

74. Gell. Diclac 1% - 50 gr Tūb.  10 

75. Caps.Phezami 400 mg/25 x 60 Iepak. 10 

76. Tab.Cavinton forte 10 mg x 30 Iepak. 24 

77. Tab.Lucetami 400 mg x 60 Iepak. 12 

78. Tab.Enelbini 100 mg x 50 Iepak. 20 

79. Tab.Cinnarizini 25 mg x 50 Iepak. 124 

80. Tab.Sermioni 30 mg x 30 Iepak. 6 

81. Sol.Pyracetami 200mg - 5 ml x 10 in.amp. Iepak. 30 

82. Sol.Magnesii sulfatis 250 mg – 10 ml x 10 in.amp. Iepak. 10 

83. Tab.Cloplazolini 0,15mg x 50 Iepak. 5 

84. Sol.Cloplazolini 0,15 mg – 1 ml x 10 in.amp. Iepak. 3 

85. Sol. Nos-pa 20 mg – 2 ml x 25 in.amp. Iepak. 10 

86. Caps.Lomac 20 mg x 10 Iepak. 120 

87. Tab.Raniberl 150 mg x 30 Iepak. 30 

88. Tab.Analgini 500 mg x 20 Iepak. 30 

89. Sol.Analgini 500 % – 2 ml x 10 in.amp Iepak. 10 

90. Tab.Diclovit  x 50 Iepak. 5 

91. Tab.Ketonal 100 mg x 20 Iepak. 2 

92. Tab.Tempalgini  x 20 Iepak. 4 

93. Pulv.Nimesil 2 gr x 30 pac. Iepak. 10 

94. Sol.Naclofen 75mg/3 ml x 5 in.amp. Iepak. 70 

95. Sol.Diclac 75 – 3 ml x 10 in.amp. Iepak. 20 

96. Tab.Xefo rapid 8 mg x 10 Iepak. 12 

97. Tab.Furosemidi 40 mg x 50 Iepak. 50 

98. Tab.Euphyllini 150 mg x 30 Iepak. 12 

99. Tab.Ambrosan 30 mg x 20 Iepak. 12 

100. Sol.Genthamycini 80 mg / 2 ml x 10 amp Iepak. 40 

101. Tab.Doxycyclini 100 mg x 10 Iepak. 40 

102. Caps.Ciplox 500 mg x 10 Iepak. 40 

103. Caps.Amoxycicllini 500 mg x 10 Iepak. 60 

104. Tab.Biseptoli 480 mg x 20 Iepak. 20 

105. Tab.Furadonini 100 mg x 20 Iepak. 5 

106. Caps.Furamag 50 mg x 30 Iepak. 12 

107. Sol.Calcii gluconatis 10mg-10,0ml x 50 amp. Iepak. 2 

108. Sol.Tavegyli 1 mg/2 ml x 5 in.amp. Iepak. 6 

109. Tab.Radedorm 5 mg x 20 Iepak. 12 

110. Sol.Diazepex 0,5%  2 ml x 10 amp Iepak. 15 

111. Sol.Haloperidoli 0,2 % – 10 ml pilieni Pud. 30 

112. Sol.Natrii chloridi 0,9% - 10 ml x 10 in.amp. Iepak. 60 

113. Sol.Natrii chloridi 0,9%-500 ml N20 Gab. 50 

114. Sol.Novacaini 5 mg – 5 ml x 10 in.amp. Iepak. 4 
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115. Sol.Gut.Oftan Catachromi 10 ml acu pilieni Pud. 46 

116. Sol.Oftan Tabrodex 3 mg-5ml pil.acu Pud. 20 

117. Sol.Cosopt 2% /5 – 5 ml pil.acu Pud. 10 

118. Sol.Otrivin 1% - 10ml deg.pil. Pud. 12 

119. Sol.Pinosol 10 ml deg,pil. Pud. 3 

120. Sol.Otipax 40 mg/10 ausu pil. Pud. 3 

121. Sol.Milgamma 2 ml x 5 in.amp. Iepak. 20 

122. Sol.Vit. “C” 200 mg – 2 ml x 10 in.amp. Iepak. 20 

123. Ung.Fastum gel  2,5% - 100,0 Tūb.gab. 3 

124. Ung.Flucinari 0,25 mg – 15,0 Gab. 50 

125. Tab. Detralex 500 mg x 30 Iepak. 6 

126. Pulv. Xeroformi 100 gr Iepak. 24 

127. Gell.Solcoseryl 5 gr acu gēls Iepak. 6 

128. Ung.Sinaflani 0,025 % – 15,0 Iepak. 10 

129. Tab.Rispolepti 2 mg x 60 Iepak. 12 

130. Tab. Fluanxol 0,5 mg x 50 Iepak. 12 

131. Tab. Berlocidi 960 mg x 20 Iepak. 24 

132. Tab. Polvertic 24 mg x 20 Iepak. 12 

133. Tab. Bromazepami 3 mg x 20 Iepak.  80 

134. Tab.Validolum 60 mg x 20 Iepak. 60 

135. Sirdsdarbību uzlabojošie pilini “Valentis” 30 ml Pud. 40 

136. Extr.Crataegi 25 ml Pud. 10 

137. Tab.Panangini x 50 Iepak. 80 

138. Tab.Trombo ASS 100 mg x 100 Iepak. 24 

139. Kuņģa pilieni 25 ml Pud. 12 

140. Tinkt.Absinthi 25 ml Pud. 6 

141. Tab.Metaclopramidi 10 mg x 50 Iepak. 20 

142. Tab.Nos-pani 40 mg x 100 Iepak. 12 

143. Tab.Spamalgoni x 20 Iepak. 24 

144. Tab.Mezym forte 3500V x 20 Iepak. 35 

145. Caps.Espumisan 40 mg x 50 Iepak. 20 

146. Tab.Bisocodili 10 mg x 20 Iepak. 6 

147. Tab.Senadae 13,5 mg x 120 Iepak. 30 

148. Caps.Loperamidi 2 mg x 12 Iepak. 40 

149. Caps.Linex  x 16 Iepak. 12 

150. Caps.Carsil 35 mg x 80 Iepak. 30 

151. Tab.Allacholi N50 Iepak. 12 

152. Almagels A 170 ml Pud. 5 

153. Tab.Ibuprofen 400 mg x 100 Iepak. 100 

154. Tab.Nealgini  x 12 Iepak. 5 

155. Tab.Citramon - forte  x 120 Iepak. 70 

156. Tab.Bromhexini 8 mg x 20 Iepak. 90 

157. Tab.Mucaltini 50mg x 10 Iepak. 60 
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158. Sol.Bronholytini 125 ml Pud. 12 

159. Sausā klepus mikstūra pieaugušajiem Pud. 30 

160. Tab.Ambrolan 30 mg x 20 Iepak. 30 

161. Bronhiālais balzāms Pud. 12 

162. Tab.Paracetamoli 500 mg x 20 Iepak. 60 

163. Tinkt.Calendulae 40 ml Pud. 4 

164. Tab.Tavegyl 1 mg x 20 Iepak. 20 

165. Tab.Suprastini 25mgx 20 Iepak. 12 

166. Tab.Valerianae 18 mg x 50 Iepak. 30 

167. Tab.Antistress x 20 Iepak. 30 

168. Sol.Ammonii Caustici 10% - 40 ml Pud. 4 

169. Sol.Viride nitentis spir. 1% – 10 ml Pud. 60 

170. Sol.Hidrogenii perixidatis 3% 100 ml Pud. 80 

171. Joda spirta šķīdums 5% - 20 ml Pud. 20 

172. Kālija permanganāts 10 gr Pud. 10 

173. Pul.Furasol 87,4 mg x 15 Iepak. 6 

174. Ung.Streptocidi 10% - 30 gr Tūb. 20 

175. Ung.Calendulae 100 ml – 30 gr Tūb. 20 

176. Ung.Levimycoli 7,5/40 mg – 40 gr Tūb. 20 

177. Ung.Syntomycini 40 gr Tūb. 10 

178. Ung.”Višņevska” 30 gr Tūb. 10 

179. Ung.Indomethacini 100 mg – 40 gr Tūb. 40 

180. Ung.Radikulita balzāms 40 gr Tūb. 60 

181. Ung.”Akulinij žir” 75 gr Tūb. 12 

182. Ung.Bio-Glucosamin 40 gr Tūb. 10 

183. Piparu plāksteri Gab. 20 

184. Sol.Menovasini 40 ml Pud. 30 

185. Sol. Metaclopramidi 10 mg – 2 ml x 5 in.amp. Iepak. 10 

186. Brūču ziede 20 mg X 35 gr Gab. 20 

187. Ung.Heparini 25 gr Tūb. 12 

188. Ung.Troxerutin 2% - 40 gr Tūb. 20 

  

Medicīnas preces un pārsienamais materiāls 

 

  

189. Vienreizējās šļirces 2 ml Gab. 300 

190. Vienreizējās šļirces 5ml Gab. 100 

191. Vienreizējās šļirces 10ml Gab. 50 

192. Vienreizējās šļirces 20ml Gab. 150 

193. Sterilas salvetes (10 cm x 10 cm) Iepak. 600 

194. Spirtotās salvetes 3x3cm x 100 Iepak. 24 

195. Accu-Chek testa strēmelītes Nr.50 Iepak. 6 

196. 

 

Accu – Chek lancetes x 200 Iepak. 2 
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Preču grupa Nr.2 

 

Higiēnas preces 

 

Nr.p.

k. 

Nosaukums Prasības Mērvienība Plānotais 

daudzums 12 

mēnešiem 

1. Autiņbiksītes Autiņbiksītes urīna 

nesaturēšanai ar  anatomiski 

pielāgotu formu un uzsūcošās 

daļas maksimālo platumu 

centrā 15 cm (+/- 1 cm), 

vairākkārtēju klipšu fiksāciju, 

mitruma indikatorlīniju, 

aromāta kontroles sistēmu, 

gaisu caurlaidīgu materiālu 

visai virsmai, mitruma 

necaurlaidīgas sānu malas ar 

aizsarggumiju pret noplūdēm 

visā izstrādājuma garumā 

  

1.1.  izmērs M 75-110 cm, iesūce 

ne mazāka kā 2700 ml 

 

Gab. 2300 

1.2.  izmērs  M 75-110 cm, iesūce 

ne mazāka kā 3700 ml 

 

Gab. 2200 

2. Autiņbiksītes Autiņbiksītes urīna 

nesaturēšanai ar  anatomiski 

pielāgotu formu un uzsūcošās 

daļas maksimālo platumu 

centrā 15 cm (+/- 1 cm), 

vairākkārtēju klipšu fiksāciju, 

mitruma indikatorlīniju, 

aromāta kontroles sistēmu, 

gaisu caurlaidīgu materiālu 

visai virsmai, mitruma 

necaurlaidīgas sānu malas ar 

aizsarggumiju pret noplūdēm 

visā izstrādājuma garumā 

  

2.1.  izmērs L  90-150 cm, iesūce 

ne mazāka kā 2600 ml 

 

Gab. 2000 

2.2.  Izmērs L  90-150 cm, iesūce 

ne mazāka kā 3000 ml 

Gab. 4500 

2.3.  izmērs L 90-150 cm, iesūce ne 

mazāka kā 4400 ml 

Gab. 4000 
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3. Jostbiksītes Jostbiksītes urīna 

nesaturēšanai ar  anatomiski 

pielāgotu formu un uzsūcošās 

daļas maksimālo platumu 

centrā 15 cm (+/- 1 cm), 

vairākkārtēju klipšu fiksāciju, 

mitruma indikatorlīniju, 

aromāta kontroles sistēmu, 

gaisu caurlaidīgu materiālu 

visai virsmai, mitruma 

necaurlaidīgas sānu malas ar 

aizsarggumiju pret noplūdēm 

visā izstrādājuma garumā 

  

3.1.  izmērs XL 100-160 cm, iesūce 

ne mazāka kā 2500 ml 

 

Gab. 2300 

3.2.  Izmērs XL 100 – 160 cm, 

iesūce ne mazāka kā 4500 ml 

Gab. 400 

3.3.  Izmērs L 70-130 cm, iesūce ne 

mazāka kā 2000 ml 

 

Gab. 800 

 

4. 

 

 

Ieliktnīši 
Ieliktnīši sieviešu vidējai urīna 

nesaturēšanai ar anatomiski 

pielāgotu formu, aromāta 

kontroles sistēmu, lietojot 

nesaveļas, gaisu caurlaidīgi, ar 

līpjoslu, iesūce ne mazāka kā 

850 ml 

 

Gab. 
 

3200 

5. Uzsūcošas 

biksītes 

Uzvelkamas kā parastas biksītes 

urīna nesaturēšanai ar anatomiski 

pielāgotu formu, uzsūcošās daļas 

maksimālais platums centra 15 

cm (+/- 1 cm), atplēšamas sānu 

malas, gaisu caurlaidīgs materiāls 

visai biksīšu virsmai, ar aromāta 

kontroles sistēmu, elastīga un 

nepārtraukta ārējā aizsargbarjera, 

uzsūcošais slānis, kas nodrošina 

sausu kontaktvirsmu, mitruma 

indikators 

 

  

5.1.  izmērs L 100-150 cm, iesūce ne 

mazāka kā 1400 ml 
Gab. 100 

5.2.  izmērs  XL 120 – 170 cm, iesūce 

ne mazāka kā 1400 ml 

 

Gab. 150 
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3.pielikums  

 

 

Pretendenta nosaukums, adrese, rekvizīti, kontaktpersona 

 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA 

 

„Medikamentu  un higiēnas preču piegāde” Višķu SAC 2015.gadā 
Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu SAC  2014/4 

 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām nolikuma 2.1.2. punktā noteiktajām iepirkuma 

priekšmeta preču grupām vai par katru preču grupu atsevišķi. 

 

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Tehniskās 

prasības 

Mērvienība, 

saskaņā ar 

kuru 

piedāvā 

cenu 

Daudzums Piedāvātās 

preces 

nosaukums, 

iepakojums, 

raksturojums 

Piedāvātais 

fasējums 

Ražotājs 

        

        

        

 

2. Piegādes termiņi ________________________________________________________ 

3. Piegādes grafiks, kontaktpersona, tālrunis, fakss _______________________________ 

4. Priekšlikumi, ieteikumi sadarbībai __________________________________________ 

5. Priekšlikumi, labojumi piegādes līguma projektam: 

    * samaksas termiņi ________________________ 

    * nosacījumi _____________________________ 

    * citi priekšlikumi _________________________ 

 

 

 

Vadītāja paraksts un tā atšifrējums 

 

Z.v. 
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4.pielikums  

 

 

Pretendenta nosaukums, adrese, rekvizīti, kontaktpersona 

 

 

FINANŠU  PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA 

 

„Medikamentu un higiēnas preču  piegāde” Višķu SAC 2015.gadā   
Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu SAC  2014/4 

 

Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

 

Preces cena –latos (LVL) 

 

Preces 

nosaukums 

Vienības 

nosaukums 

Apjoms 

gadā 

Vienības 

cena bez 

PVN 

EUR 

Kopējās 

preces 

cena bez 

PVN 

EUR 

Piemērotā 

atlaide par 

vienību 

EUR 

 

1....................... 

.........................      

      

2........................ 

......................... 

      

......................... 

 

      

 

 

      

 

 

      

Kopējā piedāvājuma summa (bez PVN) , EUR 

 

 

PVN 12% EUR  

 

Kopējā piedāvājuma summa (ieskaitot PVN), EUR 

 

Piegādes izmaksas tiek iekļautas cenā ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Vadītāja paraksts un tā atšifrējums 

 

Z.v. 
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5.pielikums  

 

Projekts 

LĪGUMS NR. <līguma numurs> 

 

Daugavpils novada Višķu pagastā                                           201__.gada „___”.____________ 

 

       Višķu sociālās aprūpes centrs, tā direktores Venerandas ZEILES personā, kura rīkojas 

saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pircējs, no vienas puses, un <Pārdevēja 

nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, 

uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā 

līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma 

tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz  Višķu sociālās aprūpes centra rīkotās iepirkuma 

procedūras „Medikamentu un higiēnas preču piegāde” Višķu SAC 2015.gadā, iepirkuma  

identifikācijas Nr. Višķu SAC  2014/4, turpmāk šā līguma tekstā saukts – iepirkums, rezultātiem 

un <Pārdevēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai      piegādā 

Pircējam _____________ (grupas nosaukums) , turpmāk šā līguma tekstā saukta Prece, kas 

atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā, turpmāk šā līguma tekstā 

Piedāvājums (1.pielikums –finanšu piedāvājums). 

1.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līgumā norādītais preču apjoms ir maksimālais plānotais 

piegādājamais apjoms un ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties preces    

atbilstoši reālajai nepieciešamībai vai arī tās nepilnu apjomu. 

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Maksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos   

       izdevumus, ir EUR <summa> (<eiro> eiro<eiro> centi ), tai skaitā PVN <procentu  likme> 

% (<procentu likme vārdiem> procenti) EUR <summa>(<eiro>eiro <centi>  centi),  turpmāk 

šā līguma tekstā saukta Līgumcena. 

2.2. Līgumcena tiek noteikta eiro (EUR) bezskaidras naudas norēķinā.  

2.3. Viena pasūtījuma minimālā summa nedrīkst būt mazāka par EUR 43.00 (četrdesmit trīs 

eiro), ja vien Puses nav vienojušās citādi. 

2.4. Iepirkums tiek apmaksāts saskaņā ar pavadzīmi. Ja piegādāto preču apjoms,  kvalitāte, 

sortiments un cena atbilst iepirkuma piedāvājuma un šī līguma nosacījumiem,  Pircējs 

apmaksā rēķinu 30 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.  

 

3. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI 

3.1. Preces tiek piegādātas atsevišķās piegādes daļās, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumiem. 

Katrā pasūtījumā Pircējs norāda pasūtāmo Preču veidu, daudzumu, nepieciešamo piegādes 

datumu un piegādes adresi. Pasūtījumu apjomus un veikšanas intervālus Pircējs izvēlas pēc 

saviem ieskatiem. 

3.2. Par Preces piegādes un nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam 

piegādā Preci un  pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas pavadzīmi, kas 

kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.3.  Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai  

        neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defekta  
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        akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus un 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču 

saņemšanas brīža uzraksta un nogādā Pārdevējam rakstveida pretenziju, papildus nosūtot 

pa e-pastu. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji. 

3.4.Pamatotas pretenzijas gadījumā Pārdevējs veic attiecīgo Preču apmaiņu Pušu savstarpēji 

saskaņotā termiņā, aizvietojot bojātās vai neatbilstošās Preces ar jaunām un šī Līguma 

noteikumiem atbilstošām Precēm. 

3.5.  Preces pavadzīmes parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu  

        pilnīgas novēršanas. 

3.6.  Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai         

bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam. 

 

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas  

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

4.2. Nepieciešamības gadījumā, Pārdevēja pienākums ir nodrošināt iepirkuma atbilstības 

novērtēšanu obligātajās sfērās (cilvēka dzīvības, kā arī vides aizsardzības), kas pakļautas 

valdības noteiktajai atbilstības novērtēšanai. 

 

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

5.1. Pārdevēja saistības: 

5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi. 

5.1.2. Piegādāt Preces atbilstoši iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam(1.pielikums-finanšu 

piedāvājums). 

5.1.3. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

5.1.4. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, 

kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.1.5. Pārdevējs apņemas Preces piegādi Pircēja personālam izdevīgā darba laikā no plkst 8°° 

- 15°°. 

5.1.6. Pārdevējs apņemas Preces piegādes laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas 

Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības. 

5.1.7. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām 

personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams. 

5.1.8. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādātajām Precēm. 

5.1.9. Ja Pārdevējs vienpusēji lauž šo līgumu pirms šī līguma termiņa beigām, tas maksā 

līgumsodu vienas vidējās mēneša preces piegādes summas apmērā. 

 

5.2. Pircēja saistības: 

5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei. 

5.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu. 

5.2.4.  Pircējam jānodrošina, lai visā šī Līguma darbības laikā būtu spēkā esošs Valsts 

farmācijas inspekcijas izsniegts pārbaudes akts, kurā norādīts atbilstošs lēmums par zāļu 

iegādi. 

5.3. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību  

       pilnīgas izpildes un no otrai Pusei nodarīto zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

5.4. Par Līguma 2.4. punktā paredzēta apmaksas termiņa nokavējumu, Pārdevējam ir tiesības 

pieprasīt no Pircēja līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto kalendāro dienu. 
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5.5. Par Preces piegādes termiņa kavēšanu Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja 

līgumsodu 0, 5% apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru nokavēto piegādes 

darba dienu. 

 

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras  

       līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma  

       neatņemamām sastāvdaļām. 

6.2. Līgums tiek slēgts  līdz 2014.gada 31.decembrim. 

6.3. Līgumcenā tiek iekļauti visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnīgu un 

kvalitatīvu izpildi, jebkādi piemērojami nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie riski un 

izmaksas, kas saistītas ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā, bet ne tikai  ar degvielas 

izmaksām, elektrības, siltuma un ūdens tarifu maiņām. Finanšu piedāvājumā norādītajai 

vienību cenai jāpaliek nemainīgai visā līguma izpildes laikā. 

6.4. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, Pircējs ir tiesīgs vienpusējā 

kārtā lauzt šo līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 dienas iepriekš. 

6.5. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no tām savstarpējām finansiālām un citām saistībām,  

kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušās nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai. 

6.6. Pircējam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, no dažām pozīcijām atsakoties pilnībā, ja 

tam ir objektīvs iemesls (medicīniski noteiktā diagnoze, nepietiekams finansējums u.c.). 

Pircējs var mainīt piegādājamo atsevišķo vai kopējo medikamentu, medicīnas preču un 

pārsienamā materiāla (inkontinences un higiēnas līdzekļu) daudzumu 10% (desmit procentu) 

apjomā. 

 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks    

       attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 15 (piecu) dienu laikā nespēs vienoties, strīds  

       risināms tiesā, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko  

       tiesību normu noteiktajā kārtībā. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti 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 un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas 

un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju 

tiesības un ietekmē uzņemtās saistības pieņemšana un stāšanās spēkā, elektroenerģijas 

padeves pēkšņs un neparedzēts pārtraukums, kas traucē sakaru darbību starp Pusēm. 

 8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 
9.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies  

       viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu  

       darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai  



   

 21 

       nolaidības rezultātā. 

9.2. Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi  pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.3. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim 

vai summas __________ EUR izpildei.  

9.4. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem 

ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai 

ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu. 

9.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) 

lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja. 

9.6. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, 

uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>. 

9.7. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas 

vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>. 

9.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pavadzīmes noformēšanu, 

iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un 

pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.  

9.9.Pārdevēja iesniegtais piedāvājums iepirkumam un līguma pielikums ir šā līguma 

neatņemamas sastāvdaļas. 

 

 

 

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
Pircējs:  Višķu sociālās aprūpes centrs 

 

Pārdevējs: 

„Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5481 

Reģ.Nr. 90000048330 

Tālrunis 6-54-40900 /fakss: 6-54-40905 

e-pasts: sac@viski.lv 

Valsts kase, Kods TREL LV22 

Konta Nr. LV46TREL 9813 1914 4020 0 

Direktore: _______________________V.Zeile 

<Pārdevēja rekvizīti> 

 

 

 


