
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “ GRĪVAS POLIKLĪNIKA” 

 “AUTOREFRAKTOMETRA, BEZKONTAKTA TONOMETRA 

UN GALDIŅA  AR  ELEKTRISKU  AUGSTUMA  REGULĀCIJU  

IEPIRKUMS” 

Identifikācijas Nr. GP/2012/1 

KONKURSA NOLIKUMS 

Daugavpils, 2012.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Vispārīgā informācija 

 

 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

Iepirkuma identifikācijas numurs: GP 2012 /1 

 

1.2. Pasūtītājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grīvas poliklīnika” 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV 41503015297 

Juridiskā adrese: Lielā  iela 42, Daugavpils, LV-5418 

Tālrunis/fakss: 65425621 

E pasts: grivas.poliklinika@inbox.lv 

Bankas rekvizīti: SEB BANKA 

Kods: UNLALV2X, konts: LV03UNLA0005000609547 

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas locekle Zoja Stupiņa, tālr.65425621 

. 

1.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.3.1. Piedāvājumu var iesniegt grāmatvedībā, vai nosūtot pa pastu. Tiks izskatīti tikai tie 

piedāvājumi, kas saņemti līdz 2012.gada .14.novembra plkst. 10.00. 

 

1.4.Cita informācija 

 

1.4.1. Piegādātāji var saņemt konkursa nolikumu  nosūtot pieprasījumu uz e-pastu 

grivas.poliklinika@inbox.lv, vai grāmatvedībā Lielā ielā 42, Daugavpilī, 2. kab.no plkst. 8.00 līdz 

16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65425621. 

 
 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir autorefraktometra, bezkontakta tonometra un galdiņa ar elektrisku 

augstuma regulāciju iepirkums saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(sk.1. Pielikumu ). Cena līdz 10000.00 Ls 

 

 

3. Pretendentu iesniedzamie dokumenti 
 

3.1.Pretendenta vadītāja rakstisks apliecinājums 

 

3.1.1.  Pretendenta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka pretendents nav pasludināts par 

maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta 

tiesvedība par pretendenta bankrotu un tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu. 

3.1.2. Ja izvēlētais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētos dokumentus, pasūtītājs 

izslēdz šo pretendentu no dalības iepirkumā. 

 

3.2. Tehniskais piedāvājums 

 

3.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst norādītajām tehniskās specifikācijas prasībām 

 (1. Pielikums). 

 

mailto:grivas.poliklinika@inbox.lv


 

3.3. Finanšu piedāvājums 
 

Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar preces piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas, 

nodevas, nodokļus, ka arī citas saistītas izmaksas un personāla apmācība. 

Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pievienotu formu (2. Pielikums). 
 

4. Piedāvājuma izvēles kritēriji 
 

4.1.Viszemākā cena piedāvājumam, kas atbilst tehniskai specifikācijai. 
 

5. Iepirkuma līgums 
 

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izvēlēto pretendentu iepirkuma līgumu saskaņā ar projektu 

(3. Pielikums). 
 

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 
 

6.1.Tiesības 

6.1.1.Pārbaudīt pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu kompetentā institūcijā, publiski 

pieejamās datu bāzēs; 

6.1.2. Pieaicināt ekspertu pretendentu piedāvājumu vērtēšanā; 

6.1.3. Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu; 

 

6.2. Pienākumi 

6.2.1. Nodrošināt atlases procedūras norisi un dokumentēšanu; 

6.2.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem; 

6.2.3. Pēc iesniegto pretendentu pieprasījuma sniegt informāciju par Nolikumu; 

6.2.4. Vērtēt pretendentus un piedāvājumus saskaņā ar Likumu un šo Nolikumu. 
 

7. Pretendenta tiesības un pienākumi 
 

7.1.Tiesības 

7.1.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 

7.1.2. Iesniegt tikai vienu piedāvājumu, kas ietver tikai 1 (vienu) cenas variantu par visu apjomu 

atbilstoši tehniskai specifikācijai. 
 

7.2. Pienākumi 

7.2.1.Sniegt patiesu informāciju par sevi un piedāvājumu; 

7.2.2.Iesniegt piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; 

7.2.3.Sniegt nepieciešamo papildus informāciju pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma. 

 

Pielikumi: 

1. Pielikums - Tehniskā specifikācija 

2. Pielikums – Finanšu piedāvājums 

3. Pielikums - Iepirkuma līguma projekts 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     L.Marhele 

          

 

 

 

 

 



  

          1. Pielikums 

          Nr.GP/2012/1  nolikumam 

 

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA  JAUNA   AUTOREFRAKTOMETRA   IEGĀDEI 

Tehniskās prasības Pretendenta piedāvājums  

Refraktīvo mērījumu apjoms   

Sfēras  minimālais mērījumu apjoms  pie VD=12       

(VERTEX DISTANCE) -30D ~+22D          

 

Cilindri ne mazāk kā 0D ~+/-10D(VD=0)  

Asis  0-180 grādi  

Vertex distance 0,10,12, 13.5, 15 mm  

Pupillometrijas mērījumu apjoms vismaz 85 mm ar iedaļu 1 mm  

Mērījumu veikšanas laiks ne vairāk kā 0.07 sec  

Zīlītes diametra mērījumi vismaz no 2 mm līdz 8.5 mm 

ar iedaļu 0.1 mm 

 

LCD monitors Jābūt iebūvētam 5.7 collu LCD 

monitoram ar kustību apjomu vismaz 

30grādi noliekums pa kreisi un 

40 grādu pacēlums vertikāli; 

 

Svars ne vairāk kā 13 kg;  

Izmēri ne lielāks kā: platumā 240 mm; dziļumā 

422 mm; augstumā 430 mm. 

 

Iekārtas kustību apjoms: uz priekšu/ atpakaļ +/- 22 mm; 

laterāli +/-43 mm; vertikāli +/- 17 mm; 

 

Zoda balsta kustību apjoms ne mazāks kā +/- 30 mm.  

Printeris termāls līniju printeris 

ar automātisku papīra griešanu 

(papīra platums 58mm); 

 

Enerģijas saglabāšanas funkcija Izslēgta, 3, 5, 10 min.  

Standarta aksesuāri Lietošanas instrukcija; 

Strāvas vads; 

Printera papīrs; 

Drošinātājs; 

Putekļu pārklājs; 

Acs modelis; 

Zoda balsts papīrs; 

Zoda balsta papīra fiksācijas pogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA   BEZKONTAKTA TONOMETRA  IEGĀDEI 

 

Tehniskās prasības Pretendenta piedāvājums  

Intraokulārā spiediena (IOP)  

mērījumu apjoms 
1mmHg〜60mmHg/0.1kPa〜8.0kPa  

Mērījumu izšķirtspēja  Vismaz 1mmHg/0.1kPa  

Darba attālums 11mm  

Stimuls 
Fiksācijas gaisma: zaļa 

(mirgojoša/nemirgojoša) 
 

Darba uzsākšana Manuāla, automātiska  

IOP korekcijas funkcija Ar radzenes biezuma ievadīšanu  

Iebūvēts displejs 
Ne mazāks kā 5.7 collu krāsainais LCD 

monitors 
 

Printeris 
Termālais līniju printeris (papīra platums 

58mm) 
 

Strāvas prasības AC100V-240V, 50/60Hz  

Strāvas patēriņš 60VA  

Enerģijas saglabāšanas funkcija OFF, 3, 5, 10min. (pēc izvēles)  

Datu pārvade RS-232C interfeiss  

Izmērs (W) 240mm/(D) 422mm/(H) 430mm  

Iekārtas mērījumu daļas kustību apjoms 

Uz priekšu/ atpakaļ ±22mm  

Horizontālā virzienā ±43mm  

Vertikālā virzienā ±17mm  

Zoda balsta kustību apjoms vertikāli ±30mm  

LCD kustību apjoms +30°noliekums pa kreisi, +40°pacēlums  

Svars apt. 13kg  

Standarta aksesuāri 

Lietošanas instrukcija, strāvas vads, 

printera papīrs, drošinātājs, putekļu 

pārklājs, mērījumu atveres nosegvāciņš, 

zoda balsta papīrs, zoda balsta papīra 

turētāji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA  STABILA GALDIŅA AR ELEKTRISKU AUGSTUMA 

REGULĀCIJU DIVU INSTRUMENTU  NOVIETOŠANAI  IEGĀDEI 

 

Tehniskās prasības Pretendenta piedāvājums  

Minimālais augstums vismaz 67 cm  

Maksimālais augstums ne mazāk kā 92 cm  

Virsmas platums  vismaz 92 cm  

Dziļums vismaz 38 cm  

Svars ne vairāk kā 22 kg  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
          2. Pielikums 
          Nr.GP/2012/1  nolikumam 

 

Finanšu piedāvājums   

 

                                              finanšu piedāvājums SIA “Grīvas poliklīnika” autorefraktometra   
                 Pretendenta  nosaukums 

 iepirkumam.  

Piedāvājuma cena bez PVN: _____________LVL_____________________________ 

                                         Summa vārdiem: 

  

Piedāvājuma cena ar PVN: _____________LVL_____________________________ 

                                         Summa vārdiem:   

 Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā 

noteikto prasību izpildi medicīniskā aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, garantijas laika apkalpošanu 

un Pasūtītāja darbinieku apmācībām saistītās izmaksas. 

    
 

Finanšu piedāvājums   

 

                                    finanšu piedāvājums SIA “Grīvas poliklīnika”  bezkontakta tonometra    
                 Pretendenta  nosaukums 

 iepirkumam.  

Piedāvājuma cena bez PVN: _____________LVL_____________________________ 

                                         Summa vārdiem: 

  

Piedāvājuma cena ar PVN: _____________LVL_____________________________ 

                                         Summa vārdiem:   

 Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā 

noteikto prasību izpildi medicīniskā aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, garantijas laika apkalpošanu 

un Pasūtītāja darbinieku apmācībām saistītās izmaksas. 
        

 

 

 

Finanšu piedāvājums   

 

        finanšu piedāvājums SIA “Grīvas poliklīnika”  galdiņa ar elektrisku augstuma regulāciju   
  Pretendenta  nosaukums 

 iepirkumam.  

Piedāvājuma cena bez PVN: _____________LVL_____________________________ 
                                         Summa vārdiem: 
Piedāvājuma cena ar PVN: _____________LVL_____________________________ 
                                         Summa vārdiem:   
 Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā 

noteikto prasību izpildi medicīniskā aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, garantijas laika apkalpošanu 

un Pasūtītāja darbinieku apmācībām saistītās izmaksas. 



 

 

Pretendenta vadītāja 

paraksts: 

Vārds, uzvārds: 

Amats: 
z.v. 

 
          3.pielikums   
          Nr.GP/2012/1   nolikumam   
 

Līgums 

(projekts) 

Daugavpilī         2012.gada “___.”____________ 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grīvas  poliklīnika”, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes 

locekles Lidijas Marheles personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un 

________________________________, turpmāk – Piegādātājs, tās _____________________ 

personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, pastāvot pilnīgai 

vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, noslēdza 

šādu iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

 1.1.Līguma priekšmets ir autorefraktometra, bezkontakta tonometra un galdiņa ar elektrisku 

augstuma regulāciju iepirkums, (turpmāk Prece) saskaņā ar pielikumu Nr. 1. Preces cena sevī ietver 

visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību, kā arī visus nodokļus, 

nodevas un citus maksājumus uz piegādes brīdi SIA ”Grīvas poliklīnika”, Lielā iela 42, Daugavpilī 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

 2.1.Piegādājamās Preces cena  ir Ls _________ un PVN __________, kopā _________. 

 2.2. Līguma kopējā summa ietver Preces piegādes izdevumus līdz līgumā norādītajai 

piegādes vietai (t.sk. transporta, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Preci un to piegādi), tās 

uzstādīšanas izmaksas, visus nodokļus un nodevas, personāla apmācības izmaksas, kā arī Preces 

garantijas saistību izpildes izmaksas, tajā skaitā arī apkopes izmaksas garantijas laikā. 

  2.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto 

bankas kontu, šādā kārtībā:   

 2.4. Maksāšanas nosacījumi: 

         2.4.1. Avansa maksājums  60% apmērā, kas sastāda                                tiek pārskaitīts 

pie līguma noslēgšanas; 

 2.4.2. Atlikusī summa  40% apmērā, kas sastāda                   pārskaitīta 12 vienādos 

maksājumos 12 mēnešu laikā pēc preces piegādes un pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas brīža. 

3. Preces kvalitāte 

 3.1.Piegādātās Preces kvalitātei ir jāatbilst izgatavotājrūpnīcas noteikumiem. 

 3.2.Par piegādātās Preces kvalitātes atbilstību atbild Piegādātājs. Preces garantijas laiks ir 24 

mēneši. 

 3.3.Par Preces kvalitātes zudumiem, kuri radušies pēc Preces nodošanas Pasūtītājam, atbild 

Pasūtītājs. 

 3.4.Pieņemot piegādāto Preci, Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība 

pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam, ir jāizdara atzīmes par Preces pieņemšanu uz viena no 

Preces pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš tiek atdots Piegādātājam. 

 3.5.Ja pieņemot Preci, Pasūtītājs atklāj iztrūkumu, bojājumus, neatbilstību kvalitātei vai cita 

veida neatbilstību šī Līguma nosacījumiem un/vai pavadzīmei, Pasūtītājs un Piegādātāja pilnvarots 



pārstāvis sagatavo atbilstības aktu. 



 

 3.6.Piegādātāja pienākums ir 24 stundu laikā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai vai arī 

paziņot Pasūtītājam par pretenzijas atzīšanu un, ja Prece ir bojāta, dod norādījumus par rīcību un 

bojāto Preci. 

 3.7.Kvalitātei neatbilstīgu Preci Pasūtītājs var pieņemt glabāšanā, līdz tā tiek apmainīta pret 

kvalitatīvu. Šajā gadījumā Piegādātājs sedz izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas Preces 

atgriešanu vai apmaiņu. 

 3.8.Pasūtītāja pretenzijas par Preces kvalitāti, kuras radušās pēc Preces pieņemšanas, un 

kuras nav izskaidrojamas ar Preces glabāšanas vai lietošanas tehnoloģijas kļūdām, Piegādātājs 

pieņem tikai gadījumos, ja tiek iesniegts kompetents, neatkarīgu ekspertu slēdziens. 

 

4. Pušu saistības. 

 

4.1.Piegādātāja saistības. 

4.1.1.Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi un uzstādīšanu 4 (četri) nedēļu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža. 

4.1.2.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām. 

4.1.3.Piegādātājs apņemas Preces piegādi un uzstādīšanu veikt Pasūtītāja personālam izdevīgā darba 

dienā un darba laikā, ka arī veic personāla apmācību. 

4.1.4.Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām 

personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams. 

4.2.Pasūtītāja saistības: 

4.2.1.Pieņemt Piegādātāja piegādāto Preci, ja tā atbilst pasūtījumam. 

4.2.2.Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šī līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā. 

4.2.3.Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām. 

4.3.Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5.Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana. 

5.1.Par katru nokavēto Preces piegādes un uzstādīšanas dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt 

Piegādātājam maksāt līgumsodu 0.1 % apmērā no Preces vērtības. 

5.2.Par katru nokavēto apmaksas dienu Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt 

līgumsodu 0.1 % apmērā no neapmaksātās summas. 

6. Līguma darbības laiks. 

6.1.Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi. 

6.2.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Pasūtītājs var prasīt kā līgumsoda, 

tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

7. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma 

7.1. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski 

paziņojot par to Piegādātājam, ja: 

7.1.1. Piegādātājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt 

uzņēmuma darbību; 

7.1.2. pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta; 

7.1.3. Piegādātājam ir anulētas vai apturētas licences vai beidzies to derīguma termiņš; 

7.1.4. Piegādātājs nepiegādā Preci atbilstoši Līguma noteikumiem un piegāde nokavēta vairāk kā 30 

(trīsdesmit) dienas; 

7.1.5. Visus saistītus ar līguma neizpildi jautājumus Puses risina vienojoties, ja vienošanās nav 

panākta, jautājums tiek risināts tiesas ceļā. 

8. Nepārvarama vara 

Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, 

nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieder – dabas katastrofas (ugunsnelaime, 



plūdi Piegādātāja vai Pasūtītāja objektos utt., kas ir saitīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu), 

valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes 

iespējas. 

9. Citi nosacījumi 

9.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar 

Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses, tiek 

pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

9.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

9.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi 

zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā. 

9.4. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās 

tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

9.5. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus 

realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 

9.6. Piegādātājs nevar nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas 

rakstiskas piekrišanas. 

9.7. Pušu juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Pušu pienākums ir septiņu dienu 

laikā paziņot par to otrai Pusei. 

9.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Piegādātāja, otrs pie 

Pasūtītāja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

 

10.Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS  

SIA „Grīvas poliklīnika” 

Reģ.Nr.41503015297 

Adrese: Daugavpils, Lielā 42, LV-5418 

Tālrunis: 65425621, fakss 65425621 

Bankas rekvizīti: 

SEB BANKA 

Bankas kods: UNLALV2X 

Norēķinu konts: 

LV03 UNLA 0005000609547 

 

_________________/L.Marhele/ 

(paraksts) 

z.v. 

__________________________ 

(paraksts) 

z.v. 

 

         

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


