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Atklāta konkursa nolikums iepirkumam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” ar identifikācijas Nr. BS 2017/3.

Iepirkuma  procedūra  tiek  rīkota,  ievērojot  Latvijas  Republikas  likumu  “Publisko
iepirkumu likums” (turpmāk – PIL) un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu
prasības.

1. Iepirkuma identifikācijas numurs
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2017/3. 

2. Pasūtītājs
1.2.1.1.1.1.1.1 SIA “BAUSKAS  SLIMNĪCA”

 Reģistrācijas Nr. 43603017682
 Juridiskā adrese: Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
 Pasūtītāja profila adrese: http://www.bauskasslimnica.lv/
 Tālrunis +371 63924696; fakss +371 63923437
 E-pasts: b_res@apollo.lv
1.2.2. Konkursu  organizē  un  realizē  ar  SIA  “Bauskas  Slimnīca” valdes  locekles

2017.gada 05.oktobra rīkojumu Nr. 4-02/36 „Par iepirkuma veikšanu”. 
1.2.3. Pasūtītāja  kontaktpersona  par  iepirkuma  dokumentiem:  Iepirkumu  komisijas

priekšsēdētāja Sandra Drozdovska, tālr. 63924696, e-pasts: b_res@apollo.lv
1.2.4. Pasūtītāja  kontaktpersona  par  iepirkuma  tehnisko  specifikāciju:  SIA „Bauskas

slimnīca”  ārsts  -laborants  un  iepirkuma  komisijas  locekle  Diāna  Amerika,  tālr.
29277838, e-pasts: diana.amerika@inbox.lv

3. Iepirkuma procedūras priekšmets 
1.3.1. Atklāta konkursa rezultātā tiks iegādāti dažādi laboratorijas reaģenti SIA „Bauskas

slimnīca” vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 1)
1.3.2. Klasifikācija.

Galvenais kods CPV kods 33696500-0 (Laboratorijas reaģenti).
1.3.3. Norādītie  preču apjomi ir  plānoti  atbilstoši  laika periodam, kurš attiecīgai  preču

grupai ir norādīts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un Pasūtītājs iepērk tādu
preču  daudzumu,  kāds  tam  nepieciešams  savas  darbības  nodrošināšanai,  t.i.,
Pasūtītājam  nav  pienākums  iepirkt  precīzi  visu  plānoto  katras  preču  pozīcijas
daudzumu.

2. Informācija par līguma priekšmetu
2.1. Detalizētas  pasūtījumam  izvirzītās  prasības  un  nosacījumi  ietverti  Tehniskajā

specifikācijā (1.pielikums), kas ir šī konkursa Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
2.2. Tehniskajā specifikācijā norādīts orientējošais apjoms Līguma darbības laikā.
2.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 16 daļās.   Katra daļa ir atsevišķa iepirkuma priekšmeta

daļa, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumu:
1.daļa – „Laboratorijas reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskajam analizatoram

„MICROS””;
2.daļa – „Laboratorijas reaģenti 5-daļu diferencējošam hematoloģiskajam analizatoram

„Coulter HmX””;
3.daļa – „Laboratorijas reaģenti imūnķīmiskajam  analizatoram „ACCESS””;
4.daļa – „Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram „INLAB Aries””;
5.daļa  –  „Laboratorijas  reaģenti  un  preces  jonu  selektīvajam  analizatoram  „Ilyte

(Na/K)””;
6.daļa – „Laboratorijas reaģenti un preces analizatoram „ACL 7000””;
7.daļa – „Laboratorijas reaģenti grimšanas analizatoram „Roller 10””;
8.daļa – „Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram  „Cobas c111””;
9. daļa – „Laboratorijas reaģenti urīna analizatoram „Clinitek Advantus””;
10.daļa – „Imūnhematoloģija ar gelkaršu metodi”;
11.daļa – „Imūnhematoloģija ar plaknes metodi”;
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12.daļa  – „Laboratorijas  šķīdumi  leikocitārās  formulas  un ginekoloģiskās  uztriepes
krāsošanai”;

13.daļa – „Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā”;
14. daļa – „STS  noteikšanas komplekti”;
15.daļa – „Testu kartes noteikšanai fēcēs”;
16.daļa – „Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem”.

2.4. Par iepirkuma priekšmeta daļu,  kura sastāv no vairākām preču pozīcijām, Pretendents
iesniedz piedāvājumu tikai tādā gadījumā, ja piedāvājums izteikts visām prasītajām preču
pozīcijām.

2.5. Pasūtītājs  iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai,
t.i.,  Pasūtītājam  nav  pienākums  iepirkt  precīzi  Pielikumā  Nr.1  Tehniskā  specifikācija
norādīto katras preču vienības apjomu, taču Pretendentam līdz līguma darbības beigām
jāpiegādā preces par šī Konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām.

4. Līguma izpildes laiks, vieta un kārtība
2.6. Iepirkuma procedūras rezultātā paredzēts noslēgt Līgumu ar pretendentu, kurš iesniedzis

iepirkuma  procedūras  nolikumam  atbilstošu  piedāvājumu,  par  attiecīgo  iepirkuma
procedūras  daļas  piegādi  uz  12  (divpadsmit)  mēnešiem -  no  2018.gada  1.janvāra  līdz
2018.gada 31.decembrim.

1.4.1. Ja  Līguma  darbības  laikā  jauna  konkursa  rezultātā  attiecībā  uz  šī  Līguma
priekšmetu nav noslēgts jauns iepirkuma līgums, Puses var vienoties par Līguma
darbības pagarinājumu līdz jauna iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai.

5.3 Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktiem pasūtījumiem.
2.7. Pasūtījumi tiks veikti atbilstoši Pasūtītāja faktiskajām vajadzībām un finanšu iespējām.
2.8. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visas Iepirkuma procedūras dokumentācijā  norādītās

Preces.
2.9. Preču  piegādes  adreses:  SIA „Bauskas  slimnīca”,  Dārza  ielā  7/1,  Bauskā,  Bauskas

novads, LV-3901.
1.4.2. Pasūtījumos norādītās Preces jāpiegādā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma

veikšanas dienas, ja vien Puses konkrētajā pasūtījumā nav vienojušās citādi.
2.10. Samaksa  tiek  veikta  tikai  par  atbilstoši  Pasūtītāja  pasūtījumam  piegādātajām

precēm.
2.11. Viena pasūtījuma apmērs nav ierobežots ne minimālā, ne maksimālā apmērā.
2.12. Piegādātājam  līdz  Līguma darbības  beigām  jāpiegādā  preces,  nepārsniedzot

attiecīgās  iepirkuma procedūras  rezultātā  noteikto maksimālo  daudzumu un līgumcenu
Preču pozīcijai un kopīgās daļas maksimālo līgumcenu. 

2.13. Samaksa saskaņā ar  Līgumu par piegādāto Preci tiek veikta 60 (sešdesmit) kalendāro
dienu laikā no preču piegādes, ko apliecina abpusēji parakstīta preču pavadzīme.
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1.4.3. Pretendentam  jānodrošina  Preču  piegāde  uz  attiecīgo  Preču  piegādes  vietu  bez
papildus samaksas.

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.5.1. Piedāvājumus  iesniedz  Dārza  iela  7/1  (poliklīnika),  Bauska,  Bauskas  novads,

3.stāvā administrācijā  personāla administratorei (303.kabinets) vai iesūta pa pastu
atklāta  konkursa  „Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA  „Bauskas  slimnīca”
vajadzībām” komisijai, pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads,
LV-3901,  līdz 2017.  gada  14.  novembrim,  plkst.  1100. Pasta  sūtījumam  jābūt
saņemtam  šajā  punktā  norādītajā  adresē  līdz  šajā  punktā  minētajam  termiņam.
Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc
minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots iesniedzējam.

1.5.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē visus piedāvājumu iesniedzējus
speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu
un  laiku.  Piedāvājumi  tiek  glabāti  aizzīmogotās  aploksnēs  līdz  to  atvēršanai.
Pasūtītājs  vai  komisija  nodrošina,  lai  līdz  piedāvājumu  atvēršanai  pretendentu
saraksts netiktu izpausts.

1.5.3. Pretendents,  iesniedzot  piedāvājumu,  var  pieprasīt  apliecinājumu  tam,  ka
piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.5.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties  personīgi piedāvājumu uzglabāšanas  vietā  Dārza iela
7/1, Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā pie personāla administratores
(303.kabinets)  darbdienās,  apmainot  piedāvājumus.  Piedāvājuma  atsaukšanai  ir
bezierunu  raksturs  un  tā  izslēdz  pretendentu  no  tālākas  dalības  konkursā.
Piedāvājuma  mainīšanas  gadījumā  par  piedāvājuma  iesniegšanas  laiku  tiks
uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.5.5. Pretendents  var  iesniegt  tikai  1  (vienu)  piedāvājuma  variantu  par  vienu  vai
vairākām daļām vai  visu  iepirkuma procedūras  apjomu kopumā.  Ja  pretendents
iesniegs  piedāvājumu  variantus,  komisija  neizskatīs  nevienu  no  iesniegtajiem
piedāvājumu variantiem.

1.5.6. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā,
lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas
brīdim,  vai  kas  iesniegti  pēc  norādītā  piedāvājumu  iesniegšana  termiņa,  netiek
izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.5.7. Iesniegtie  piedāvājumi, izņemot  nolikumā  noteiktos  gadījumus,  ir  Pasūtītāja
īpašums un Pretendentam netiek atdoti.

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
2.14. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā ar norādi „Oriģināls”.

Papildus  datu  nesējā  jāiesniedz  piedāvājuma  elektroniskā  versija,  kas  satur  visas
piedāvājuma oriģināla lapas (piedāvājuma elektroniskajai versijai jānodrošina sadarbspēja
ar MS Office programmatūru). Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju,
vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

2.15. Dokumenti jāiesniedz datorsalikumā latviešu valodā. Tikai ražotāja tehniskā dokumen-
tācija var tikt iesniegta angļu valodā. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, lapām jābūt
cauršūtām ar diegu, sanumurētām. Uz pēdējas lapas aizmugures, cauršūšanai izmantotais
diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu
un zīmogu apliecina Pretendenta pārstāvis.

2.16. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes
jābūt šādām norādēm:

2.17.
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1.6.1. Adresāts:  Atklāta  konkursa  „Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA „Bauskas
slimnīca” vajadzībām”, ID Nr. BS 2017/3, iepirkuma komisijai;

1.6.2. Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
1.6.3. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs;
1.6.4. Norādei „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

1.6.5. Pretendents  iesniedz  parakstītu  piedāvājumu.  Ja  piedāvājumu  paraksta  persona,
kurai nav statūtos noteiktās pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara (oriģināls)
pārstāvēt pretendentu.

1.6.6. Izziņas no reģistriem un citus dokumentus no valsts institūcijām iespējams iesniegt
attiecīgās  valsts  valodā,  pievienojot  pretendenta  apliecinātu  tulkojumu  latviešu
valodā.  Piedāvājuma  neatbilstība  nolikumam  var  tikt  uzskatīta  par  pamatu
pretendenta noraidīšanai.

1.6.7. Visiem  pretendenta  iesniegtajiem  dokumentiem  jābūt  noformētiem  saskaņā  ar
Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta
noteikumiem  Nr.916  “Dokumentu  izstrādāšanas  un  noformēšanas  kārtība”.
Iesniedzot  piedāvājumu,  piegādātājs  ir  tiesīgs  visu  iesniegto  dokumentu
atvasinājumu  un  tulkojumu  pareizību  apliecināt  ar  vienu  apliecinājumu,  ar
nosacījumu, ka viss piedāvājums ir cauršūts.

1.6.8. Finanšu  un  tehnisko  piedāvājumu  pretendents  sagatavo  atbilstoši  nolikuma
1.pielikumā  norādītajai  tehniskajai  specifikācijai  un  3.pielikumā  norādītajam
Tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma tabulām.

1.6.9. Finanšu piedāvājumā norāda vienības  cenu bez PVN un preču kopējo cenu bez
PVN.  Piedāvājuma  cenās  ir  jāietver  nodokļi,  izņemot  PVN,  nodevas  un  citas
izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas
ir jānorāda eiro (EUR), ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata.

2.18. Piedāvājums sastāv no:
2.18.1. Atlases dokumentiem:

13.10.1.1.  pieteikuma dalībai iepirkumā (nolikuma 2.pielikums);
13.10.1.2.  Nolikuma  11.1.  punktā  norādītie  dokumenti,  kas  apliecina  pretendenta
kvalifikāciju;

13.10.2. Tehniskā un finanšu piedāvājuma (nolikuma 3. pielikums).

7. Piedāvājuma nodrošinājums
1.7.1. Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

3. Pretendentu  izslēgšanas noteikumi
3.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42.panta pirmajā

daļā minētie izslēgšanas noteikumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL
42.panta  noteiktajā  kārtībā,  t.sk.,   izmantojot  Ministru  kabineta  noteikto  informācijas
sistēmu (www.eis.gov.lv) vai pretendenta iesniegtos dokumentus.

3.2. Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 9.1. punktā norādīto Pretendentu izslēgšanas gadījumu
esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu
un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana (PIL 43.pants)
4.1. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst

PIL 42.     panta   pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā
minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par
tādu,  kuram  būtu  piešķiramas  līguma  slēgšanas  tiesības,  iesniedz  skaidrojumu  un
pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā
kaitējuma  atlīdzināšanu,  sadarbošanos  ar  izmeklēšanas  iestādēm  un  veiktajiem
tehniskajiem,  organizatoriskajiem  vai  personālvadības  pasākumiem,  lai  pierādītu  savu
uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
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4.2. Ja  Pretendents  neiesniedz  skaidrojumu  un  pierādījumus,  pasūtītājs  izslēdz  attiecīgo
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 42.     panta   pirmās daļas 1., 3.,
4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.3. Pasūtītājs  izvērtē  pretendenta  vai  personālsabiedrības  biedra,  ja  pretendents  ir
personālsabiedrība,  veiktos  pasākumus  un  to  pierādījumus,  ņemot  vērā  noziedzīga
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā
noziedzīgā  nodarījuma  vai  pārkāpuma  jomas  kompetentām  institūcijām  atzinumus  par
pretendenta  veikto  pasākumu  pietiekamību  uzticamības  atjaunošanai  un  tādu  pašu  un
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.4. Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu
no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, pasūtītājs pieņem lē-
mumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

5. Pretendentu atlases prasības
5.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības:

Nr.p.k. Prasības pretendentam Iesniedzamie dokumenti
3.1.1. Pretendents  ir  reģistrēts

normatīvajos  aktos  noteiktā
kārtībā

Komersanta  reģistrācijas  apliecības  kopija,  kas
apliecina pretendenta reģistrāciju Komercreģistrā, ja
šāda  reģistrācijas  apliecība  attiecīgajā  valstī  tiek
izsniegta. 
Pretendentam  (Latvijas  Republikas  Uzņēmumu
reģistra  Komercreģistrā  reģistrētam  komersantam)
šajā  apakšpunktā  minēto  reģistrācijas  apliecības
kopiju  ir  tiesības  neiekļaut  piedāvājumā.  Par
pretendenta  reģistrāciju  minētajā  reģistrā  komisija
pārliecinās patstāvīgi.

3.1.2. Pretendentam  iepriekšējos  3
(trijos) gados (2014., 2015 un
2016.,  kā  arī  2017.  gadā  līdz
piedāvājuma  iesniegšanas
brīdim)  ir  bijusi  pieredze
vismaz  3  (trīs)  laboratorijas
reaģentu  piegāžu  izpildē  vai
pretendents  ir  laboratorijas
reaģentu  un/vai  piederumu
ražotāja  oficiālais  pārstāvis
Latvijā.

1) Pretendenta  sagatavots  pieredzes  saraksts
saskaņā ar nolikuma 4. pielikumā pievienoto
formu; 

2) Vismaz  2  (divas)  pasūtītāju  sagatavotas
pozitīvas   atsauksmes  par  pretendenta
sniegtajām  piegādēm,  kas  norādītas
pretendenta  sagatavotajā  pieredzes
apliecinājumā.
vai     

Laboratorijas  reaģentu  un/vai  piederumu  ražotāja
izsniegtu apliecinājumu,  ka Pretendents  ir  ražotāja
oficiālais pārstāvis Latvijā

5.2. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas
ir  nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei,  neatkarīgi  no savstarpējo attiecību
tiesiskā  rakstura.  Šādā  gadījumā  pretendents  pierāda  pasūtītājam,  ka  tā  rīcībā  būs
nepieciešamie  resursi,  iesniedzot  šo  personu  apliecinājumu  vai  vienošanos  par
nepieciešamo  resursu  nodošanu  pretendenta  rīcībā.  Pretendents,  lai  apliecinātu
profesionālo pieredzi,  var  balstīties  uz citu  personu iespējām tikai  tad,  ja  šīs  personas
sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

5.3. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja
tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie
resursi,  iesniedzot,  piemēram,  šo  personu  apliecinājumu  vai  vienošanos  par  sadarbību
konkrētā  līguma  izpildē.  Pretendentam  un  personai,  uz  kuras  saimnieciskajām  un
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finansiālajām  iespējām  tas  balstās,  ir  jābūt  solidāri  atbildīgiem  par  iepirkuma  līguma
izpildi.

5.4. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā
un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja
tie  nepieciešami  preču  atbilstības  novērtēšanai  un  pretendents  ar  tam  pieejamiem
dokumentiem nevar  pasūtītājam pierādīt  preču atbilstību.  Pasūtītājs  nepieprasa iesniegt
tādu preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši
tā prasībām, ja šādi paraugi piegādātājam nav pieejami pirms līguma noslēgšanas, kā arī
preču paraugus, kuru iesniegšana piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus.

5.5. Piedāvājumu  vērtēšanas  laikā  pasūtītājs  pārbauda,  vai  piedāvājumā  nav  aritmētisku
kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un
laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

5.6. Piedāvājumu  vērtēšanas  gaitā  pasūtītājs  ir  tiesīgs  pieprasīt,  lai  pretendents  iesniedz
apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

8. Pretendents
1.8.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība

jebkurā  to  kombinācijā,  kura  ir  iesniegusi  piedāvājumu  Atklātā  konkursā
“Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA „Bauskas  slimnīca”  vajadzībām”  ar
identifikācijas Nr. BS 2017/3.

1.8.2. Ja  piedāvājumu  iesniedz  fizisko  vai  juridisko  personu  apvienība  jebkurā  to
kombinācijā  (turpmāk  –  piegādātāju  apvienība),  piedāvājumā  jānorāda  persona,
kura  pārstāv  piegādātāju  apvienību  Atklātā  konkursā,  kā  arī  katras  personas
atbildības  apjoms.  Ja  nav  norādīta  persona,  kura  pārstāv  piegādātāju  apvienību
Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa
pieteikumu.

1.8.3. Visiem Atklāta konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs
10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu par katru piedāvāto daļu

atsevišķi, kas atbilst Nolikumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.
11. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par daļas visām preču pozīcijām (par visu apjomu).

12. Piedāvājumi, kuros nebūs piedāvātas visas daļā ietilpstošās preču pozīcijas, netiks
vērtēti.

13. Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām daļām.
14. Preces,  piegādes  un jebkurām citām izmaksām,  izņemot  PVN,   jābūt  iekļautām

Pretendenta piedāvājumā.
15. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

5.7. Iepirkuma komisija  par iepirkuma uzvarētāju  noteiks  Pretendentu,  kurš būs iesniedzis
iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

16. Iepirkuma metode
1.16.1. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss.

17. Finansēšanas avots 
1.17.1. Pasūtītāja finansējums.
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18. Iespēja iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 
1.18.1. Nolikumam ar pielikumiem ir  nodrošināta  tieša un brīva elektroniskā pieeja  SIA

„Bauskas  slimnīca”  mājas  lapā  www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi” sākot  ar
dienu, kad uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja (IUB) mājas lapā internetā.

1.18.2. Ar iepirkuma dokumentācijas  oriģināliem var  iepazīties  Bauskā,  Dārza ielā  7/1,
SIA „Bauskas slimnīca” administrācijā 305. kabinetā, darba dienās no plkst. 900 līdz
1600,  ar  pusdienlaiku  no plkst.  1200 līdz  1300,  sākot  ar  dienu,  kad  uzaicinājums
piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas
lapā internetā, līdz 2017.gada 14.novembrim plkst. 1100, tālrunis 63924696, fakss
63923437,e–pasts: b_res@apollo.lv

1.18.3. Ja  piegādātājs  pieprasa  izsniegt  atklāta  konkursa  Nolikumu  drukātā  veidā,  SIA
„Bauskas  slimnīca”  tos  izsniedz  triju  darbdienu  laikā  pēc  tam,  kad  saņemts
pieprasījums,  ievērojot  nosacījumu,  ka  dokumentu  pieprasījums  iesniegts  laikus
pirms  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām.  Par  iepirkuma  procedūras
dokumentu izsniegšanu drukātā veidā SIA „Bauskas slimnīca” prasīs samaksu 0.15
eiro par katru lapu.

1.18.4. Visus  ar  šo  konkursu  saistītos  dokumentus,  papildu  informāciju  un  iespējamās
izmaiņas  un/vai  papildinājumus  nolikumā  Pasūtītājs  ievieto  SIA  „Bauskas
slimnīca”  mājas  lapā  www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”.  Ja  minētos
dokumentus  un  ziņas  Pasūtītājs  ir  ievietojis  mājas  lapā,  tiek  uzskatīts,  ka
piegādātājs tos ir saņēmis.

19. Papildus informācijas sniegšana
20. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot iepirkuma komisijai

adresētu rakstveida lūgumu par konkretizētas informācijas sniegšanu, izmantojot e–pastu,
faksu vai pastu.
1.20.1. Iepirkuma  komisija  pēc  ieinteresētā  piegādātāja  pieprasījuma,  ja  pieprasījums

iesniegts laikus, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi, t.i., piecu dienu laikā,
bet  ne  vēlāk  kā  sešas  dienas  pirms  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām,
sniedz papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu.

1.20.2. Lūgumi sniegt  papildus  informāciju  adresējami:  SIA „Bauskas slimnīca”  atklāta
konkursa “Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, ID
Nr. BS 2017/3, iepirkuma komisijai,  adrese: Iepirkumu komisija, Dārza ielā 7/1,
Bauska, Bauskas novads, LV-3901, fakss 63923437, e–pasts: b_res@apollo.lv

1.20.3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam
piegādātājam,  kurš  uzdevis  jautājumu,  atbilstoši  tam,  kāds  sakaru  līdzeklis
izmantots: e–pastā uzdotam jautājumam – pa e–pastu, faksam – pa faksu, ar pastu
nosūtītam – pa pastu. 

1.20.4. Iespējamos  grozījumus,  papildinājumus  Nolikumā,  Nolikuma  skaidrojumus  un
atbildes  uz ieinteresēto piegādātāju  jautājumiem Pasūtītājs  ievieto savā interneta
mājas  lapā  www.bauskasslimnica.lv sadaļā  „Iepirkumi”.  Tiek  uzskatīts,  ka  visi
pretendenti  ir  saņēmuši  papildu  informāciju,  grozījumus,  papildinājumus
Nolikumā,  Nolikuma  skaidrojumus  un  atbildes  uz  ieinteresēto  piegādātāju
jautājumiem,  ja  Pasūtītājs  tos  ir  ievietojis  interneta  mājas  lapā
www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

1.20.5. Ieinteresētajiem  Piegādātājiem  ir  pienākums  sekot  līdzi  Nolikumā  publicētajai
un/vai aktualizētajai informācijai. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda
ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta tieša un
brīva elektroniskā pieeja. 

1.20.6. Informācijas  apmaiņai,  kas  neattiecas  uz  iepirkuma  procedūras  dokumentiem,
pieteikumiem un piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu.

21. Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi
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5.8. Pasūtītājs  var  izdarīt  grozījumus  iepirkuma  procedūras  dokumentos,  ja  vien  grozītie
noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu
dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā. Grozījumi Nolikumā kļūst par daļu no Konkursa
dokumentiem.

5.9. Pasūtītājs  ievieto  informāciju  par  grozījumiem  Nolikumā  Pasūtītāja  mājas  lapā
www.bauskasslimnica.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums
par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

5.10. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pagarināt piedāvājumu iesniegšanas
termiņu, par to publicējot paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju Iepirkumu
uzraudzības  biroja  māja  lapā  un  ievietojot  informāciju  Pasūtītāja  tīmekļa  vietnē
www.bauskasslimnica.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

5.11. Pasūtītājs  ir  tiesīgs  pagarināt  pieteikumu  vai  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņu
saskaņā  ar  MK noteikumu  Nr.  107  „Iepirkumu  procedūru  un  metu  konkursu  norises
kārtība” 10.punktu. 

22. Piedāvājumu atvēršana 
1.22.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tā notiks 2017. gada 14. novembrī

plkst.1100,  Poliklīnikas aktu zālē (trešajā stāvā) Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas
novads (piedāvājumu atvēršanas vieta var mainīties).

23. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.23.1. Pretendentu  piedāvājumu  derīguma  termiņš  ir  2  (divi)  mēneši  no  piedāvājuma

saņemšanai noteiktā datuma, t.i. no 2017.gada 14.novembra. 
5.12. Ja  objektīvu  iemeslu  dēļ  iepirkuma  līgumu  nevar  noslēgt  nolikuma  20.1.  punktā

noteiktajā  termiņā,  pasūtītājs  var  rakstiski  pieprasīt  piedāvājuma  derīguma  termiņa
pagarināšanu.  Ja  pretendents  piekrīt  pagarināt  piedāvājuma  derīguma  termiņu,  par  to
rakstiski paziņo pasūtītājam.

6. Piedāvājumu atbilstības noformējuma pārbaude, pretendentu atlases un tehnisko un
finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

6.1.  Komisija  pēc  nolikuma  7.  punktā  noteiktajām  noformējuma  prasībām  pārbauda
piedāvājuma noformējumu

6.2. Komisija pēc iesniegtajiem nolikuma 11.1. punktā noteiktajiem dokumentiem pārbauda
pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 11.1.
punktā  noteiktajām  prasībām  vai  nav  iesniegts  kāds  no  nolikumā  pieprasītajiem
dokumentiem, iepirkuma komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

6.3. Ja  iepirkuma  komisijas  darba  gaitā  tiek  konstatēts,  ka  pretendents,  iesniedzot
piedāvājumu,  ir  sniedzis  nepatiesu  informāciju  savas  kvalifikācijas  novērtēšanai,  vispār
nav  sniedzis  pieprasīto  informāciju  vai  iesniegtā  informācija  neatbilst  nolikumā
izvirzītajām prasībām, piedāvājums tiek noraidīts no turpmākās dalības iepirkumā.

6.4. Iepirkuma  komisija  veic  pretendentu  iesniegto  tehnisko  un  finanšu  piedāvājumu
pārbaudi,  izvērtējot  to  atbilstību  nolikuma  3.  pielikumā  (Tehniskais  piedāvājums  un
Finanšu piedāvājums piedāvājuma forma) norādītajām prasībām. Ja pretendenta tehniskais
vai finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no
nolikumā  pieprasītajiem  dokumentiem,  iepirkuma  komisija  šo  piedāvājumu  tālāk
neizskata.

6.5. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu
vai izmaksām saskaņā ar PIL 53. pantu.

7. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
7.1. Pasūtītājs  pieņem  Eiropas  vienoto  iepirkuma  procedūras  dokumentu  kā  sākotnējo

pierādījumu  atbilstībai  paziņojumā  par  līgumu  vai  iepirkuma  procedūras  dokumentos
noteiktajām  pretendentu  atlases  prasībām.  Ja  piegādātājs  izvēlējies  iesniegt  Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu,  ka tas atbilst  paziņojumā par
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līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām,
tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents 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.

7.2. Pretendents  var  pasūtītājam  iesniegt  Eiropas  vienoto  iepirkuma  procedūras
dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā
informācija ir pareiza.

7.3. Pretendentam jāiesniedz  visi  dokumenti,  kas  apliecina  tā  atbilstību  paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Pretendentma  nav  jāiesniedz  dokumenti  un  informācija,  kas  ir  pasūtītāja  rīcībā  vai  ir
pieejama publiskās datubāzēs.

7.4. Eiropas  vienotā  iepirkuma  procedūras  dokumenta  piemērošanas  kārtību  iepirkuma
procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta
veidlapu paraugus nosaka Eiropas  Komisijas  2016.  gada 5.  janvāra  Īstenošanas  regula
2016/7,  ar  ko  nosaka  standarta  veidlapu  Eiropas  vienotajam  iepirkuma  procedūras
dokumentam.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL un šo Nolikumu.
8.2. Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
8.3. Iepirkuma komisijai ir šādas tiesības:

8.3.1. izdarīt grozījumus atklāta konkursa nolikumā;
8.3.2.saskaņā ar PIL pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem;

8.3.3. lemt  par  iesniegto  dokumentu  atstāšanu  bez  izskatīšanas,  ja  tie  neatbilst  šī
nolikuma vai normatīvo aktu prasībām;

8.3.4.pieņemt  lēmumu  par  iepirkumā  uzvarējušā  pretendenta  noteikšanu,  pieņemt
lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.3.5.pieprasīt  pretendentam iesniegt  dokumenta oriģinālu,  ja  komisijai  rodas šaubas
par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu;

8.3.6.pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
8.4. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.4.1.nodrošināt  visiem  ieinteresētajiem  piegādātājiem  pieejamību  informācijai  par
izdarītajiem grozījumiem nolikumā un sniegto papildu informāciju par nolikumu;

8.4.2.pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu
atbilstoši nolikumā un PIL noteiktajam;

8.4.3. izskatīt  un  izvērtēt  pretendentu  piedāvājumus atbilstoši  nolikumā  un  PIL
noteiktajam;

8.4.4.piedāvājumu  izvērtēšanas  laikā  līdz  konkursa  rezultātu  paziņošanai  nesniegt
informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;

8.4.5.  3 (triju) darba dienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentus par komisijas
pieņemto lēmumu attiecībā  uz iepirkuma līgumu slēgšanu, nosūtot  informāciju
elektroniski,  izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz Pretendenta pieteikumā
norādīto elektroniskā  pasta  adresi.  Ja elektroniskā pasta  adrese pieteikumā nav
norādīta, informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu vai faksu;

8.4.6.veikt citas darbības saskaņā ar PIL.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs  grozīt vai  atsaukt

savu piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot iepirkumu komisijai.
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Atklāta konkursa nolikums iepirkumam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” ar identifikācijas Nr. BS 2017/3.

9.2. Pretendents ir tiesīgs laikus pieprasīt papildu informāciju, lai iepirkumu komisija varētu
sniegt atbildi ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.3. Pretendentam vai tā pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
9.4. Pretendentam  piedāvājums  ir  jāsagatavo  atbilstoši  Nolikuma  noteikumiem,  ievērojot

pasūtītāja  norādījumus  attiecībā  uz  nolikumam  pievienoto  pielikumu  Nr.  2.,  3.  un  4.
aizpildīšanu. Gadījumā, ja pretendents konstatē pretrunas nolikumā, par tām pretendentam
ir jāinformē pasūtītājs un jāprasa skaidrojums.

9.5. Pretendentam  ir  pienākums  pasūtītāja  noteiktajā  termiņā  sniegt  atbildes  uz  komisijas
pieprasījumu  par  piedāvājumā  ietvertās  informācijas  precizēšanu  un  iesniegt
nepieciešamos dokumentus.

9.6. Pretendents  līdz  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām  regulāri  iepazīstas  ar
pasūtītāja ievietoto informāciju par konkursu pasūtītāja mājas lapā internetā.

9.7. Pretendentam ir  pienākums,  saņemot uzaicinājumu slēgt  Iepirkumu līgumu,  Pasūtītāja
uzaicinājumā norādītajā termiņā noslēgt Līgumu.

9.8. Ja pretendents ir personu grupa, kura konkursā iegūst tiesības slēgt Līgumu, tad šī grupa
līdz Līguma noslēgšanai izveido personālsabiedrību.

10. Citi noteikumi
10.1. Pretendenta iesniegtais iepirkuma piedāvājums ir apliecinājums tam, ka pretendents:

10.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu un tā pielikumiem (t.sk., Līguma projektu);
10.1.2. ir sapratis un pieņēmis atklāta konkursa noteikumus.

10.2. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta.
10.3. Visi  strīdi  un  domstarpības  starp  pasūtītāju  un  pretendentu  tiks  risināti  Latvijas

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.4. Nolikumā  minētajai  numerācijai  un  atsaucei  uz  punktiem  ir  informatīvs  raksturs,

jebkura  neprecizitāte  vai  nepareiza  atsauce  jāskata  kopsakarībā  ar  Nolikuma tekstu  un
prasībām.

10.5. Ja par atklāta konkursa uzvarētāju atzītais pretendents  līgumu nenoslēdz 10 (desmit)
dienu  laikā  no  pasūtītāja  uzaicinājuma  nosūtīšanas,  pasūtītājam  ir  tiesības  uzskatīt,  ka
pretendents  atteicies  slēgt  Līgumu   ar  pasūtītāju,  un  ,ievērojot  PIL prasības,   pieņemt
pamatotu lēmumu slēgt Līgumu ar pretendentu, kurš pēc vērtējuma kritērijiem atbilsts kā
nākamais.

10.6. Pretendents  pieteikumā  iepirkumam  norāda,  kura  no  piedāvājuma  informācijas  ir
klasificējama kā komercnoslēpums (attiecīgi pamatojot).

10.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, iesniegumu paraksta visas personas, kas
ietilpst personu apvienībā. Personu apvienība piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv
personu apvienību iepirkumā,  kā arī  katras  personas  atbildības  apjomu.  Šo informāciju
paraksta  visi  personu  apvienības  dalībnieki.  Personu  apvienībai  10  (desmit)  kalendāro
dienu  laikā  pēc  PIL  noteiktā  nogaidīšanas  termiņa  beigām  Latvijas  Republikas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidos un reģistrēs  personālsabiedrību, kurā katram
tās dalībniekam būs pilna atbildība,  par ko rakstiski jāinformē pasūtītājs. 

11. Lēmuma par rezultātiem pieņemšana
11.1. Komisija pēc piedāvājumu izvērtēšanas un pārbaudes, vai uz pretendentu neattiecas

PIL 42. panta izslēgšanas noteikumi, pieņem lēmumu par iepirkuma rezultātiem. 
11.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto

lēmumu par iepirkuma rezultātiem. 
11.3. Pasūtītājs  slēdz līgumu ar izvēlēto pretendentu PIL noteiktajā kārtībā saskaņā ar šā

nolikuma noteikumiem.
11.4. Ja  izraudzītais  pretendents  atsakās  slēgt  Līgumu  ar  pasūtītāju,  komisija  pieņem

lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums būs nākamais ar zemāko
piedāvāto cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja
pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām
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Atklāta konkursa nolikums iepirkumam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” ar identifikācijas Nr. BS 2017/3.

nolikuma  prasībām,  bet  tas  atsakās  Līgumu slēgt,  komisija  pieņem lēmumu pārtraukt
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12. Pielikumi
Visi pielikumi ir šā nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr.2 - Pieteikums par piedalīšanos konkursā (forma);
Pielikums Nr.3 - Tehniskais piedāvājums, Finanšu piedāvājums (forma);
Pielikums Nr.4 – Pretendenta līdzvērtīga satura piegāžu saraksts (forma); 
Pielikums Nr.5 - Iepirkuma līguma projekts.
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Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2017/3)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 Apliecinājums, ka preču iepakojums atbilst LR normatīvo aktu prasībām;

 Apliecinājums  par  transportēšanas,  uzglabāšanas  un  piegādes  nosacījumu  ievērošanu  līdz
Pircējam atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

 Apliecinājums, ka piedāvāto reaģentu un preču derīguma termiņš nebūs īsāks par ¾ no kopējā
derīguma termiņa  piegādes  brīdī,  kā  arī  būs  norādīts kopējais  reaģentu  un preču derīguma
termiņš;

 Apliecinājums,  ka  Pretendents  ir  ražotājs,  no  ražotāja  vai  no  ražotāja  autorizēta  dīlera
autorizēts. 

 Pretendenti  kuriem tiks piedāvāts slēgt Līgumu,  pie Līguma jāpievieno piedāvāto reaģentu
drošības datu lapas un kvalitātes sertifikātu kopijas;

1.23.2.  Pasūtījumi tiks veikti atbilstoši Pasūtītāja faktiskajām vajadzībām un finanšu iespējām;

1.23.3. Prece jāpiegādā atsevišķās partijās, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktiem pasūtījumiem;

 Pieprasītās preces ārstniecības iestādei  jāpiegādā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc  pasūtījuma
veikšanas dienas, ja vien Puses konkrētajā pasūtījumā nav vienojušās citādi.

1.Daļa
Laboratorijas  reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskajam analizatoram „Micros”

1.1.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram
„Micros”. 

1.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora „Micros” (jutība, linearitāte, SD,CV). 
1.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru. 
1.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru. 
1.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums mērvie
nība

Daudzums 
12

mēnešiem,
vienībās

1. ABH Mini PAC LMG (iepakojums 5l) Gab. 1
2. Reaģents hematoloģiskā analizatora koncentrētai mazgāšanai 

(0.5l pudeles)
Gab. 3

3. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma (2.5ml) Gab. 4

2.Daļa 
Laboratorijas  reaģenti  5-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram „Coulter HmX”

2.1.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram
Coulter HmX. 

2.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Coulter HmX (jutība, linearitāte, SD,CV). 
2.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
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2.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
2.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12

mēnešiem,
vienībās

1. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma (3.3 ml) Gab. 36
2. Lyse diff 1l.Lizējošais reaģents – asins šūnu lizēšanai un 

hemoglobīna konc. noteikšanai, tilpums 1l.
Gab. 30

3. LH Diluent 20l.Diluents – asins šūnu skaitīšanai un 
diferencēšanai ; tilpums 20 l.

Gab. 80

4. Coulter clenz 5l.Deterģents – mazgāšanas šķīdums ; tilpums 5l. Gab. 22
5. LH pack 2.4l.Šķīdums 5 daļu ( VCS) diferencēšanai ;šķīdumu 

komplekts ar tilpumiem 1900ml /50ml
Gab. 12

6. Reaģentu komplekts retikulocītu skaita automātiskai noteikšanai Komp. 1

3.Daļa
Laboratorijas  reaģenti immunķīmiskajam analizatoram „ACCESS”

3.1.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram
„ACCESS”.

3.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora „ACCESS” (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
3.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
3.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums
12 mēnešiem,

vienībās
1. Tireotropais hormons(TSH)-200 testi Komp. 20

2. Brīvais tiroksīns (T4) Komp. 3
3. Brīvais trijodtironīns (T3) Komp. 1
4. Antimikrosomālās  antivielas (A-TPO) Komp. 1
5. Feritīns Komp. 12
6. Audzēja marķieris CA-125 Komp. 3
7. Audzēja marķiris Ca15-3 Komp. 3
8. Audzēja marķiris Ca19-9 Komp. 3
9. Audzēja marķiris CEA Komp. 3
10. PSA Komp. 12
11. PTH Komp. 2
12. Total βHCG Komp. 3
13. 25(OH) Vitamin D Total Komp. 10

Papildus kontroles , kalibratori.
14. TSH kalibrators Komp. 1
15. FT4 kalibrators Komp. 1
16. FT3 kalibrators Komp. 1
17. PSA kalibrators Komp. 1
18. CA125 kalibrators Komp. 1
19. Ca19-9 Ag kalibrators Komp. 1
20. Ca15-3 Ag kalibrators Komp. 1
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21. CEA Ag kalibrators Komp. 1
22. Ferritin kalibrators Komp. 1
23. PTH kalibrators Komp. 1
24. Total βHCG kalibrators Komp. 1
25. Vitamin D kalibrators Komp. 1
26. Immunoassay Plus kontrole ( 12x5) Komp. 1
27. Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml ) Gab. 2
28. Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) kalibrators Komp. 1
29. Tumor marker kontrole L-1 Komp. 1
30. Tri-Point Liquimmune kontrole Komp. 1

Nepieciešamie papildus reaģenti un 
piederumi darbam.

31. Reakciju kivetes (16 x98) Komp. 15
32. Atkritumu maisi (20x300) Komp. 1
33. Substrāts reakcijām (2400 T) Gab. 12
34. Mazgājamais šķīdums (4x1950ml) Gab. 45
35. Paraugu atšķaidītājs A-4ml Komp. 1
36. Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml Gab. 1
37. Šķīdums -Contrad 70 -1L Gab. 5
38. Šķīdums-Citranox 1 (4,54L) Gab. 1

39. Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) Komp. 1

4.Daļa
Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram  „ILAB Aries”

4.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram 
„ILAB Aries”.

4.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora „ILAB Aries” (jutība, linearitāte, SD,CV). 
4.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
4.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
4.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Amilāze serumā, urīnā (10x20ml) Kompl. 1
2. SF- sārmainā fosfatāze (4x52ml;4x8ml) Kompl. 2
3. ASAT (10x20ml;10x11 ml;1x20ml) Kompl. 3
4. ALAT(10x20ml;10x11 ml;1x20ml) Kompl. 3
5. Kopējais Bilirubīns(4x100ml;4x74ml;2x6,5ml) Kompl. 3
6. Tiešais Bilirubīns(4x90ml;4x74ml;2x6,5ml) Kompl. 3
7. Kalcijs(5x100ml;5x100ml) Kompl. 2
8. Kopējais holesterīns(5x50ml) Kompl. 4
9. HDL-Augsta blīvuma holesterīns(2x60ml;2x20ml) Kompl. 10
10. LDL- Zema blībuma holesterīns(4x18ml;4x6ml) Kompl. 20
11. Glikoze serumā(5x95ml) Kompl. 7
12. Urīnskābe(5x90ml) Kompl. 4
13. Urīnviela(8x80 ml;8x20ml) Kompl. 2
14. Kreatinīns(10x50ml;10x50ml) Kompl. 10
15. Kopējais olbaltums(5x100ml) Kompl. 1
16. Triglicerīdi(5x100ml) Kompl. 4
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17. Dzelzs(4x90ml;2x15ml) Kompl. 2
18. CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml) Kompl. 1
19. Fosfors(5x45ml;5x45ml) Kompl. 1
20. C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml) Kompl. 20
21. LDH-P Kompl. 1
22. GGT(4x90ml;1x370ml) Kompl. 1
23. Magnijs Kompl. 1

Kalibratori un kontroles bioķīmijas analizatoriem
24. Multikalibrators klīniskās ķīmijas testiem ,ReferIL G(10x5ml) Kompl. 5
25. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Norma SeraChem 

Level 1 (12x5ml)
Kompl. 3

26. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Abnormal SeraChem 
Level 2 (12x5ml)

Kompl. 3

27. Kalibrators lipīdiem HDL/LDL(2x3ml) Kompl. 2
28. CRP Kalibrators (6x1ml) Kompl. 2

Palīgpiederumi
29. Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe Rinse Kompl. 20
30. Paraugu trauciņi (500 Gab) Kompl. 4
31. Kivešu mazgātājs (10x10ml) Kompl. 5

5. Daļa
Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram „Ilyte” ( Na/K)

5.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Ilyte.
5.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Ilyte (jutība, linearitāte, SD,CV).
5.3. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
5.4. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums
12 mēnešiem,

vienībās
1. Reaģentu kasete Na/K/Cl; Tiešā jonselektīvā metode. Gab. 7
2. Mazgāšanas šķīdums, 50 ml Gab. 2
3. Kontrolmateriāls –  šķidrs , paredzēts precizitātes 

kontrolei.Normālas vērtības, tilpums 10 ml un patoloģiskas 
vērtības, tilpums 10 ml.  Kontroles vērtības  norādītas 
analizatoram Ilyte Na/K/CL , nodrošinot vienas sērijas 
kontrolmateriālu derīguma termiņu vismaz 12 mēnešus. 

Komp. 2

4. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Ilyte Na/K/CL. Gab. 5

6. Daļa
Laboratorijas reaģenti un preces  analizatoram „ACL 7000”
 
6.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram „ACL

7000”.
6.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram ACL 7000 (jutība, linearitāte, SD,CV). 
6.3. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
6.4. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
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Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Protrombīna  laika,  INR-  fibrinogēna  noteikšana  (5x8,5  ml,

buferis 5x8,5ml)
Komp. 20

2. APTL – recekļa veidošanās laika noteikšana  (5x9 ml;Kalcija 
hlorīda šķīdums koaguloģijai 25 mmol/l, tilpums 5x8ml.)

Komp. 6

3. Mazgāšanas šķīdums - references emulsija  (4x500ml) Komp. 12
4. Normālā kontroles plazma (1ml x10) Komp. 10
5. Kalibrācijas plazma 1ml x10 Komp. 1
6. Reakciju kivetes – ACL rotori (100 gab.) Komp. 3
7. Paraugu atšķaidītājs100 ml Gab. 1
8. Paraugu kivetes (1000 gab.) Komp. 1
9. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram ACL 7000. Gab. 5

7. Daļa 
Laboratorijas reaģenti grimšanas  analizatoram „Roller 10”

7.1.  Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram „Roller
10”

7.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram „Roller 10” (jutība, linearitāte, SD,CV).
7.3. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
7.4. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Latex Control Kit  gab. (6x3 testi) Gab. 12
2. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Roller 10 (57 

mm x 30/12mm)
Gab. 30

3. Tests 1card karte ( 4000 testi) Gab. 2
4. Metāla adata Rollerim 10 Gab. 1
5. Minoclair mazgāšanas šķīdums (0,5 litri) Gab. 1

8.Daļa
Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram „Cobas c111”

8.1.  Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram „Cobas
c111”

8.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram „Cobas c111” (jutība, linearitāte, SD,CV).
8.3. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
8.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
8.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Glikolizētais hemoglobīns 2 x 100 testi Kompl. 24
2. CRP tests 2 x 100 testi Kompl. 10
3. RF 150 testi Kompl. 3
4. ASO 130 testi Kompl. 3
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Kalibratori un kontroles bioķīmijas analizatoriem
5. C.f.a.s HbA1C /3x2ml C111 Kompl. Kompl. 1
6. CRP kalibrators 5 x 1 ml Kompl. 1
7. RF kalibrators 5 x 1 ml Kompl. 1
8. ASO kalibrators 3 x 1 ml Kompl. 1
9. RF kontrole - 2 x (2 x 1 ml) Norma un patoloģija   

Kompl.
2 

10. CRP, ASO kontrole  PCCC1 līmenis - 1 x 5 ml   
Kompl.

8

11. CRP, ASO kontrole PCCC2 līmenis - 1 x 5 ml   
Kompl.

8

12. PreciControl HbA1c  N QCS4x1ml Kompl. 6
13. PreciControl HbA1c  P QCS4x1ml Kompl. 1

Palīgpiederumi
14. Na Cl 9 % Diluents 4 x 12 ml Kompl. 1
15. Cleaner Basic Na-OH-D 4 x 21 ml Kompl. 2
16. Cleaner Integra 1 litrs Gab. 3
17. Cups Sample (250 pcs.) Kompl. 5
18. HbA1C Hemolyzing Reag. 8 x 6 ml Kompl. 2
19. Halogēnā lampa 12V/20W Assay cobas c111 Gab. 2
20. Ūdens filtri D 13,8 Set of 10 Kompl. 1
21. 110mm*50mm/12mm termopapīrs 1 rullis    Gab. 10
22. Cervette Segmente (1680 gab) Iepak. 10

9. Daļa
Laboratorijas  reaģenti urīna analizatoram  „Clinitek Advantus”

9.1.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram
„Clinitek Advantus”.

9.2.  Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram „Clinitek Advantus”(jutība, linearitāte, SD,CV).
9.3.  Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
9.4.  Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. Kontrolurīns Norma , Patoloģija (1.iepk =12 gab.) Iepak. 1
2. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram „Clinitek 

Advantus” ( 5 gab.)
Iepak. 5

3. Teststrēmeles analīzēm Multistix 10 (100 gab.) Iepak. 50
4. Mikroalbumīniem teststrēmeles analīzēm(25gab.) Iepak. 15

10.Daļa
Imūnhematoloģija ar gelkaršu metodi

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvienība Daudzums
12

mēnešiem,
vienībās

1. ID-DiaCell Standarteritrocīti 0.8% antivielu skrīningam 
ar GEL karšu metodi ID-DiaCell   I II III (3x10ml)

Flakoni 12
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2. Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh D, antivielām-
paraugs1- ARhD neg,ccee,Kell poz., satur anti-B un 
anti-D (0,05IU/ml);

Paraugs2- BRhD poz., CcEe,Kell neg.,satur anti-A un 
anti-Fya (5ml x 2)

Kompl. 12

3. GEL kartes: antivielu skrīningam. (1x12) Iep. 10

4. GEL kartes: asins grupu un Rh piederībai (ar tiešo un 
apgriezto metodi

Iep. 60

5. GEL kartes: RhD negatīvā kontrole  (1x12) Iep. 15
6. Diluents 2(500ml) Pudele 2
7. Eritrocitārās šūnas Apgrieztai reakcijai ID-DiaCell A1B

(10mlx2)
Flakoni 12

11.Daļa
Imūnhematoloģija ar plaknes metodi
Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvienība Daudzums

12
mēnešiem,

vienībās
1. Anti- A(ABO1) (10ml) Pudele 2
2. Anti B-B(ABO2) (10ml) Pudele 2
3. Anti D-D(RH1)IgM (10ml) Pudele 2

4. NEG CONTROL (10ml) Pudele 2

12. Daļa
Laboratorijas šķīdumi leikocitārās formulas un ginekoloģiskās uztriepes krāsošanai

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem, 
vienībās

1. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai ar metilēnzilo (1 L ) gab. 5
2. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai pēc Gramma ( 500 

ml x 4)
Komp. 1

13. Daļa 
Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem, 
vienībās

1. Šternheimera krāsa urīna sedimenta krāsošanai (20 ml x 2) Kompl. 1

14. Daļa
STS  noteikšanas komplekti

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums 
12 mēnešiem,

vienībās
1. RPR noteikšanas komplekts- Komplektā ietilpst RPR antigēns, 

pozitīvā kontrole, antigēna pilinātājpudelīte, antigēna 
Komp. 6
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pilinātājadata, vienreizējas maisītājpipetes un reakcijas kartes. 
Iepakojumā 500 testi. Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas 
laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā vai Pretendents ne vēlāk kā 10 
dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas iesniedz validēšanai un 
saņem pozitīvu  atzinumu.

2. TPHA-Iepakojums ar pozitīvo un negatīvo kontroli. Kvalitatīvs 
tests 4 mikrotitrēšanas U-plates iedobēs. Rezultātu nolasīšana 
pēc 45-60 minūtēm, izmeklējamā parauga daudzums 25 μl.  
Iepakojumā 200 testi. Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas 
laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā vai Pretendents ne vēlāk kā 10 
dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas iesniedz validēšanai un 
saņem pozitīvu  atzinumu.

Komp. 5

3. Streptokoka B Ag noteikšana vagīnas uztriepē vai kultūrā ar 
imūnhromotogrāfijas metodi  ( 25 gab. )

Kompl. 2

15. Daļa
Testu kartes noteikšanai fēcēs 

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums
12 mēnešiem,

vienībās
1. Tests slēpto asiņu noteikšanai fēcēs ar imunohromotogrāfijas 

metodi -kontroles iespējas katram testam, jūtība tikai uz cilvēka 
asinīm ( 20 gab.)

Komp. 60

2. Rota vīrusa Ag noteikšana fēcēs  imūnhromotogrāfijas metode  
( 25 gab. )

Komp. 1

3. Lamblijas Ag fēcēs ar imūnhromotogrāfijas metodi  (25 testi) Kompl. 1
4. Norovīruss Ag fēcēs imūnhromotogrāfijas metode (25 testi) Kompl. 1
5. Kalprotektīna  noteikšana fēcēs (10 testi) Kompl. 1
6. H. Pylori Ag fēcēs imūnhromotogrāfijas metodi  (20 testi) Kompl. 1

16. Daļa
Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Mērvie
nība

Daudzums
12 mēnešiem,

vienībās
1. HIV 1/2 AV imūnhromotogrāfijas metode  -Ekspress tests HIV 

1+2 antivielu izotipu IgG, IgM, IgA noteikšanai serumā, 
kvalitatīvs  (50 gab.)

Komp. 6

2. HCV imūnhromotogrāfijas metode  -Ekspress tests  hepatīta C 
antivielu noteikšanai serumā (50gab.)

Komp. 6

3. HbsAg  imūnhromotogrāfijas metode  -Ekspress tests HbsAg 
noteikšanai serumā (50gab.)

Komp. 15

4. RF- lateksa aglutinācijas tests ( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- 
komplektā ietilpst RF antigēns, pozitīvā kontrole, negatīvā 
kontrole un reakcijas kartes. (Iepakojumā 100 testi)

Kompl. 8

5. ASO- lateksa aglutinācijas tests ( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- 
komplektā ietilpst ASO antigēns, pozitīvā kontrole, negatīvā 
kontrole un reakcijas kartes (Iepakojumā 100 testi).

Kompl 7

6. Troponīna I noteikšana ar  imūnhromotogrāfijas metode  
-Ekspress tests  Troponīna I  noteikšanai serumā (20gab.)

Kompl. 4
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Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2017/3)

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā
„Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”

[Vietas nosaukums] 2017.gada __.________

Pretendenta (personu grupas) 
nosaukums:1

Reģistrācijas numurs un datums:
PVN maksātāja reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Bankas rekvizīti:
Pasta adrese:
Oficiālā elektroniskā pasta adrese:
Kontaktpersona:
(kontaktpersonas ieņemamais amats, 
vārds, uzvārds, tālrunis,fakss,  e-pasts)
Pretendenta/ Personu grupas 
pilnvarotā persona: 
(pilnvarotās personas ieņemamais 
amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-
pasts)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties atklātā konkursā „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca”

vajadzībām” ar identifikācijas Nr. BS 2017/3;
1. piesakās izpildīt iepirkuma priekšmeta izpildi par piedāvājumā piedāvāto līgumcenu:

Daļas
numurs

Summa bez PVN, EUR
(lūdzu norādīt ar cipariem un

vārdiem)

PVN ___%, EUR
(lūdzu norādīt ar

cipariem un
vārdiem)

Summa ar PVN, EUR
(lūdzu norādīt ar cipariem

un vārdiem)
_.daļa    

   

2. apliecina,  ka  ir  iepazinies  un  pilnībā  piekrīt  konkursa  Nolikuma  un  Līguma  projekta
prasībām un garantē šo prasību izpildi  un garantē konkursa Nolikumā pasūtītāja izvirzīto
prasību  izpildi  un  gadījumā,  ja  tiks  piešķirtas  tiesības  slēgt  Līgumu,  apliecina  gatavību
uzņemties un pildīt visas Līgumā paredzētās saistības;

3. apliecina, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un pretendents
neliks šķēršļus tās pārbaudei;

4. atļauj  pasūtītājam  konkursa  ietvaros  un  tā  rezultātā  noslēgtā  Līguma  administrēšanai,
apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu;

5. apliecina, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem;

1 Personu grupas gadījumā norāda katra personu grupas dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
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6. apliecina, ka  pieteikumā norādītā  oficiālā  elektroniskā pasta adrese ir pretendenta oficiālā
elektroniskā  pasta  adrese  un  uz  norādīto  elektroniskā  pasta  adresi  pretendents  saņems
pasūtītāja nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu konkursa ietvaros un konkursa
rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros;

7. apņemas  veikt  preču  piegādi  saskaņā  ar  tehnisko  un  finanšu  piedāvājumu  vispārīgajā
vienošanās noteiktajā kārtībā;

8. apliecina,  ka  piedāvātajā  līgumcenā  ir  iekļāvis  visas  izmaksas,  kas  saistītas  ar  preču
pārdošanu,  piegādes  veikšanu,  u.c.  izmaksām  saskaņā  ar  Tehnisko  specifikāciju
(3.pielikums) un Līguma (5.pielikums) izpildi. 

Paraksts (-i)_______________________________________          
(pretendenta vai personu grupas dalībnieku pilnvaroto pārstāvju paraksti) **

                                               
Vārds, uzvārds: ________________________________

_____________________________________________
(pretendenta pārstāvja amata nosaukums)

2017.gada ___._____________

**Pieteikums ir jāparaksta visiem personu grupas dalībniekiem, ja Pretendents ir personu grupa
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Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde

 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 
(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2017/3)

Tehniskais piedāvājums
atklātam konkursam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”

1.DAĻA
 Laboratorijas  reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram  „MICROS”

N.
p.
k.

Nosaukums
Mēr
vien
ība

Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. ABH Mini PAC LMG (iepakojums 5l) Gab.
2. Reaģents hematoloģiskā analizatora 

koncentrētai mazgāšanai (0.5l pudeles)
Gab.

3. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma
(2.5ml)

Gab.

2.DAĻA 
Laboratorijas  reaģenti  5-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram „Coulter HmX”

N.
p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma

(3.3 ml)
Gab.

2. Lyse diff 1l.Lizējošais reaģents – asins 
šūnu lizēšanai un hemoglobīna konc. 
noteikšanai, tilpums 1l.

Gab.

3. LH Diluent 20l.Diluents – asins šūnu 
skaitīšanai un diferencēšanai ; tilpums 20 l.

Gab.

4. Coulter clenz 5l.Deterģents – mazgāšanas 
šķīdums ; tilpums 5l.

Gab.

5. LH pack 2.4l.Šķīdums 5 daļu ( VCS) 
diferencēšanai ;šķīdumu komplekts ar 
tilpumiem 1900ml /50ml

Gab.

6. Reaģentu komplekts retikulocītu skaita 
automātiskai noteikšanai

Komp.
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3.DAĻA
Laboratorijas  reaģenti imunķīmiskajam analizatoram „ACCESS”

N.
p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību,

 Ir/nav
1. Tireotropais hormons(TSH)-200 testi Komp.
2. Brīvais tiroksīns (T4) Komp.
3. Brīvais trijodtironīns (T3) Komp.
4. Antimikrosomālās  antivielas (A-TPO) Komp.
5. Feritīns Komp.
6. Audzēja marķieris CA-125 Komp.
7. Audzēja marķiris Ca15-3 Komp.
8. Audzēja marķiris Ca19-9 Komp.
9. Audzēja marķiris CEA Komp.
10. PSA Komp.
11. PTH Komp.
12. Total βHCG Komp.
13. 25(OH) Vitamin D Total Komp.

Papildus kontroles , kalibratori.
14. TSH kalibrators Komp.
15. FT4 kalibrators Komp.
16. FT3 kalibrators Komp.
17. PSA kalibrators Komp.
18. CA125 kalibrators Komp.
19. Ca19-9 Ag kalibrators Komp.
20. Ca15-3 Ag kalibrators Komp.
21. CEA Ag kalibrators Komp.
22. Ferritin kalibrators Komp.
23. PTH kalibrators Komp.
24. Total βHCG kalibrators Komp.
25. Vitamin D kalibrators Komp.
26. Immunoassay Plus kontrole ( 12x5) Komp.
27. Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml ) Gab.
28. Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) 

kalibrators
Komp.

29. Tumor marker kontrole L-1 Komp.
30. Tri-Point Liquimmune kontrole Komp.

Nepieciešamie papildus reaģenti un 
piederumi darbam.

31. Reakciju kivetes (16 x98) Komp.
32. Atkritumu maisi (20x300) Komp.
33. Substrāts reakcijām (2400 T) Gab.
34. Mazgājamais šķīdums (4x1950ml) Gab.
35. Paraugu atšķaidītājs A-4ml Komp.
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36. Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml Gab.
37. Šķīdums -Contrad 70 -1L Gab.
38. Šķīdums-Citranox 1 (4,54L) Gab.
39. Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) Komp.

4.DAĻA
Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram  „ILAB Aries”

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Amilāze serumā, urīnā (10x20ml) Kompl.   
2. SF- sārmainā fosfatāze (4x52ml;4x8ml) Kompl.   
3. ASAT (10x20ml;10x11 ml;1x20ml) Kompl.
4. ALAT(10x20ml;10x11 ml;1x20ml) Kompl.
5. Kopējais 

Bilirubīns(4x100ml;4x74ml;2x6,5ml)
Kompl.

6. Tiešais 
Bilirubīns(4x90ml;4x74ml;2x6,5ml)

Kompl.

7. Kalcijs(5x100ml;5x100ml) Kompl.
8. Kopējais holesterīns(5x50ml) Kompl.
9. HDL-Augsta blīvuma 

holesterīns(2x60ml;2x20ml)
Kompl.

10. LDL- Zema blībuma 
holesterīns(4x18ml;4x6ml)

Kompl.

11. Glikoze serumā(5x95ml) Kompl.
12. Urīnskābe(5x90ml) Kompl.
13. Urīnviela(8x80 ml;8x20ml) Kompl.
14. Kreatinīns(10x50ml;10x50ml) Kompl.
15. Kopējais olbaltums(5x100ml) Kompl.
16. Triglicerīdi(5x100ml) Kompl.
17. Dzelzs(4x90ml;2x15ml) Kompl.
18. CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml) Kompl.
19. Fosfors(5x45ml;5x45ml) Kompl.
20. C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml) Kompl.
21. LDH-P Kompl.
22. GGT(4x90ml;1x370ml) Kompl.
23. Magnijs Kompl.

Kalibratori un kontroles bioķīmijas 
analizatoriem

24. Multikalibrators klīniskās ķīmijas 
testiem ,ReferIL G(10x5ml)

Kompl.

25. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem 
Norma SeraChem Level 1 (12x5ml)

Kompl.

26. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem 
Abnormal SeraChem Level 2 (12x5ml)

Kompl.

27. Kalibrators lipīdiem HDL/LDL(2x3ml) Kompl.
28. CRP Kalibrators (6x1ml) Kompl.
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Palīgpiederumi
29. Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe 

Rinse
Kompl.

30. Paraugu trauciņi (500 Gab) Kompl.
31. Kivešu mazgātājs (10x10ml) Kompl.

5. DAĻA
Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram „ILYTE” (NA/K)

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Reaģentu kasete Na/K/Cl; Tiešā 

jonselektīvā metode.
Gab.

2. Mazgāšanas šķīdums, 50 ml Gab.
3. Kontrolmateriāls –  šķidrs , paredzēts 

precizitātes kontrolei.Normālas vērtības,
tilpums 10 ml un patoloģiskas vērtības, 
tilpums 10 ml.  Kontroles vērtības  
norādītas analizatoram Ilyte Na/K/CL , 
nodrošinot vienas sērijas 
kontrolmateriālu derīguma termiņu 
vismaz 12 mēnešus. 

Komp.

4. Printera termopapīrs  – atbilstošs 
analizatoram Ilyte Na/K/CL.

Gab.
  

6. DAĻA
Laboratorijas reaģenti un preces analizatoram „ACL 7000”

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Protrombīna  laika,  INR-  fibrinogēna

noteikšana (5x8,5 ml, buferis 5x8,5ml)
Komp.

  
2. APTL – recekļa veidošanās laika 

noteikšana  (5x9 ml;Kalcija hlorīda 
šķīdums koaguloģijai 25 mmol/l, 
tilpums 5x8ml.)

Komp.

3. Mazgāšanas šķīdums - references 
emulsija  (4x500ml)

Komp.

4. Normālā kontroles plazma (1ml x10) Komp.
5. Kalibrācijas plazma 1ml x10 Komp.
6. Reakciju kivetes – ACL rotori (100 

gab.)
Komp.

7. Paraugu atšķaidītājs100 ml Gab.
8. Paraugu kivetes (1000 gab.) Komp.
9. Printera termopapīrs  – atbilstošs 

analizatoram ACL 7000.
Gab.
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7. DAĻA
Laboratorijas reaģenti grimšanas analizatoram „ROLLER 10”

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Latex Control Kit  gab. (6x3 testi) Gab.   
2. Printera termopapīrs  – atbilstošs 

analizatoram Roller 10 (57 mm x 
30/12mm)

Gab.

3. Tests 1card karte ( 4000 testi) Gab.
4. Metāla adata Rollerim 10 Gab. 
5. Minoclair mazgāšanas šķīdums (0,5 

litri)
Gab.

8. DAĻA
Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram „Cobas c111”

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Glikolizētais hemoglobīns 2 x 100 testi Kompl.   
2. CRP tests 2 x 100 testi Kompl.
3. RF 150 testi Kompl.
4. ASO 130 testi Kompl.

Kalibratori un kontroles bioķīmijas 
analizatoriem

5. C.f.a.s HbA1C /3x2ml C111 Kompl. Kompl.
6. CRP kalibrators 5 x 1 ml Kompl.
7. RF kalibrators 5 x 1 ml Kompl.
8. ASO kalibrators 3 x 1 ml Kompl.
9. RF kontrole - 2 x (2 x 1 ml) Norma un 

patoloģija
  
Kompl.

10. CRP, ASO kontrole  PCCC1 līmenis - 1 
x 5 ml

  
Kompl.

11. CRP, ASO kontrole PCCC2 līmenis - 1 
x 5 ml

  
Kompl.

12. PreciControl HbA1c  N QCS4x1ml Kompl.
13. PreciControl HbA1c  P QCS4x1ml Kompl.

Palīgpiederumi
14. Na Cl 9 % Diluents 4 x 12 ml Kompl.
15. Cleaner Basic Na-OH-D 4 x 21 ml Kompl.
16. Cleaner Integra 1 litrs Gab.
17. Cups Sample (250 pcs.) Kompl.
18. HbA1C Hemolyzing Reag. 8 x 6 ml Kompl.
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19. Halogēnā lampa 12V/20W Assay cobas 
c111

Gab. 

20. Ūdens filtri D 13,8 Set of 10 Kompl.
21. 110mm*50mm/12mm termopapīrs 1 

rullis
   Gab.

22. Cervette Segmente (1680 gab) Iepak.

9. DAĻA
Laboratorijas  reaģenti urīna analizatoram  „Clinitek ADVANTUS”

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Kontrolurīns Norma , Patoloģija (1.iepk =12 

gab.)
Iepak.

  
2. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram

„Clinitek Advantus” ( 5 gab.)
Iepak.

3. Teststrēmeles analīzēm Multistix 10 (100 
gab.)

Iepak.

4. Mikroalbumīniem teststrēmeles 
analīzēm(25gab.)

Iepak.

10. DAĻA
Imūnhematoloģija ar gelkaršu metodi

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvienī

ba
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. ID-DiaCell Standarteritrocīti 0.8% 

antivielu skrīningam ar GEL karšu 
metodi ID-DiaCell   I II III (3x10ml)

Flakoni

  
2. Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh 

D, antivielām-paraugs1- ARhD 
neg,ccee,Kell poz., satur anti-B un 
anti-D (0,05IU/ml);

Paraugs2- BRhD poz., CcEe,Kell 
neg.,satur anti-A un anti-Fya (5ml x 
2)

Kompl. 

3. GEL kartes: antivielu skrīningam. 
(1x12)

Iep.

4. GEL kartes: asins grupu un Rh 
piederībai (ar tiešo un apgriezto 
metodi

Iep.

5. GEL kartes: RhD negatīvā kontrole  
(1x12)

Iep.

6. Diluents 2(500ml) Pudele
7. Eritrocitārās šūnas Apgrieztai Flakoni 
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N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvienī

ba
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
reakcijai ID-DiaCell A1B (10mlx2)

11. DAĻA
Imūnhematoloģija ar plaknes metodi

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvienī

ba
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Anti- A(ABO1) (10ml) Pudele   
2. Anti B-B(ABO2) (10ml) Pudele
3. Anti D-D(RH1)IgM (10ml) Pudele
4. NEG CONTROL (10ml) Pudele

12. DAĻA
Laboratorijas šķīdumi leikocitārās formulas un ginekoloģiskās uztriepes krāsošanai

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju 

krāsošanai ar metilēnzilo (1 L )
gab.

  
2. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju 

krāsošanai pēc Gramma ( 500 ml x 4)
Komp.

13. DAĻA
Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Šternheimera  krāsa  urīna  sedimenta

krāsošanai (20 ml x 2)
Kompl.
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14.  DAĻA
STS noteikšanas komplekti

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. RPR noteikšanas komplekts- 

Komplektā ietilpst RPR antigēns, 
pozitīvā kontrole, antigēna 
pilinātājpudelīte, antigēna 
pilinātājadata, vienreizējas 
maisītājpipetes un reakcijas kartes. 
Iepakojumā 500 testi. Pozitīvi validēti 
Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 
gadu laikā vai Pretendents ne vēlāk kā 
10 dienas pirms piedāvājuma 
iesniegšanas iesniedz validēšanai un 
saņem pozitīvu  atzinumu.

Komp.

  
2. TPHA-Iepakojums ar pozitīvo un 

negatīvo kontroli. Kvalitatīvs tests 4 
mikrotitrēšanas U-plates iedobēs. 
Rezultātu nolasīšana pēc 45-60 
minūtēm, izmeklējamā parauga 
daudzums 25 μl.  Iepakojumā 200 testi. 
Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas 
laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā vai 
Pretendents ne vēlāk kā 10 dienas pirms
piedāvājuma iesniegšanas iesniedz 
validēšanai un saņem pozitīvu  
atzinumu.

Komp.

3. Streptokoka B Ag noteikšana vagīnas 
uztriepē vai kultūrā ar 
imūnhromotogrāfijas metodi  ( 25 gab. )

Kompl.

15. DAĻA
Testu kartes noteikšanai fēcēs

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. Tests slēpto asiņu noteikšanai fēcēs ar 

imunohromotogrāfijas metodi 
-kontroles iespējas katram testam, jūtība
tikai uz cilvēka asinīm ( 20 gab.)

Komp.

  
2. Rota vīrusa Ag noteikšana fēcēs  

imūnhromotogrāfijas metode  ( 25 
gab. )

Komp.

3. Lamblijas Ag fēcēs ar 
imūnhromotogrāfijas metodi  (25 testi)

Kompl.
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N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
4. Norovīruss Ag fēcēs 

imūnhromotogrāfijas metode (25 testi) 
Kompl.

5. Kalprotektīna  noteikšana fēcēs (10 
testi) 

Kompl.

6. H. Pylori Ag fēcēs imūnhromotogrāfijas
metodi  (20 testi)

Kompl.

16. DAĻA
Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem

N.
 p.
k.

Nosaukums
Mērvie

nība
Ražotājs

Apliecinājums
no iekārtas

ražotāja par
saderību

Ir/nav
1. HIV 1/2 AV imūnhromotogrāfijas 

metode  -Ekspress tests HIV 1+2 
antivielu izotipu IgG, IgM, IgA 
noteikšanai serumā, kvalitatīvs  (50 
gab.)

Komp.

  
2. HCV imūnhromotogrāfijas metode  

-Ekspress tests  hepatīta C antivielu 
noteikšanai serumā (50gab.)

Komp.

3. HbsAg  imūnhromotogrāfijas metode  
-Ekspress tests HbsAg noteikšanai 
serumā (50gab.)

Komp.

4. RF- lateksa aglutinācijas tests 
( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- 
komplektā ietilpst RF antigēns, pozitīvā 
kontrole, negatīvā kontrole un reakcijas 
kartes. (Iepakojumā 100 testi)

Kompl.

5. ASO- lateksa aglutinācijas tests 
( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- 
komplektā ietilpst ASO antigēns, 
pozitīvā kontrole, negatīvā kontrole un 
reakcijas kartes (Iepakojumā 100 testi).

Kompl

6. Troponīna I noteikšana ar  
imūnhromotogrāfijas metode  -Ekspress
tests  Troponīna I  noteikšanai serumā 
(20gab.)

Kompl.
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Finanšu piedāvājums
atklātam konkursam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”

__. daļa _______________________________________________ 

N.
p.
k.

Nosaukums
Mērvie
nība 

Vienas
vienības
cena bez

PVN,
EUR

Vienību
skaits

Kopējā preces
cena bez PVN,

EUR

Piedāvāto reaģentu secībai jābūt tieši
tādai pašai kā Tehniskajā piedāvājumā

Kopējā piedāvājuma cena bez PVN
___ %PVN

Kopējā piedāvājuma cena ar PVN

Preces noteiktais daudzums ir aptuvens un var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no 
Preces faktiskās nepieciešamības Pasūtītājam  

Paraksts (-i)_______________________________________          
(pretendenta vai personu grupas dalībnieku pilnvaroto pārstāvju paraksti) **

                                               
Vārds, uzvārds: ________________________________

_____________________________________________
(pretendenta pārstāvja amata nosaukums)

2017.gada ___._____________

**Pieteikums ir jāparaksta visiem personu grupas dalībniekiem, ja Pretendents ir personu grupa
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Pielikums Nr.4
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2017/3)

(tiek sagatavots uz uzņēmuma veidlapas) 
_____________________  
(sastādīšanas vieta)

Pretendenta pieredzes saraksts

Nr.
p.
k.

Pasūtītājs (nosaukums, adrese,
kontaktpersona, tālrunis)

Veikto piegāžu īss
apraksts (jānorāda

vismaz 3 (trīs)
laboratorijas

reaģentu piegādes

Piegāžu
apjoms,

EUR

Piegādes
laiks

Paraksts (-i)_______________________________________          
(pretendenta vai personu grupas dalībnieku pilnvaroto pārstāvju paraksti) **

                                               
Vārds, uzvārds: ________________________________

_____________________________________________
(pretendenta pārstāvja amata nosaukums)

2017.gada ___._____________

**Pieteikums ir jāparaksta visiem personu grupas dalībniekiem, ja Pretendents ir personu grupa
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Pielikums Nr.5
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2017/3)

PROJEKTS
IEPIRKUMA LĪGUMS 

Bauskā, 2017.gada ___. ____________

SIA „Bauskas slimnīca”, kas darbojas uz statūtu pamata, tās valdes locekles Mirdzas Brazovskas
personā, turpmāk šajā līgumā saukta Ārstniecības iestāde, no vienas puses, un ____________, tās/-ā
_________________  personā,  kas  rīkojas  saskaņā  ar  _____,  turpmāk  šajā  līgumā  saukts
Piegādātājs,  no  otras  puses,  abi  kopā  un  katrs  atsevišķi  saukti  Puses,  pamatojoties  uz  Atklāta
konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr.
BS 2017/3, rezultātiem izsakot to šādā redakcijā:

1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātāja  pienākums  ir  piegādāt  Ārstniecības  iestādei  nepieciešamos  reaģentus  (turpmāk

tekstā – „Preces”) saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu
piedāvājums”, norādīto sortimentu, daudzumiem un cenām.

1.2. Līguma darbības laikā Piegādātāja pienākums ir ievērot visus nosacījumus, kas noteikti Atklāta
konkursa  „Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA  „Bauskas  slimnīca”  vajadzībām”  ar
identifikācijas Nr. BS 2017/3 Nolikumā.

1.3. Preces  ir  jāpiegādā  SIA „Bauskas  slimnīca”  pēc  adreses:  Dārza  ielā  7/1,  Bauska,  Bauskas
novads, LV-3901.

1.4. Ārstniecības iestādei konkrētais pasūtījums tiek norādīts Preču pavadzīmē – rēķinā.
1.5. Preču  kvalitāte,  kopējais  daudzums  un  citas  prasības  attiecībā  uz  Precēm ir  noteiktas

ārstniecības iestādes iesniegtajā Konkursa piedāvājumā (turpmāk – PIEDĀVĀJUMS). 
1.6. Viens Pasūtījums nav ierobežots ne minimālā, ne maksimālā apjomā 

2. Preces cena, līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR____________ (                 Euro       centi), tai skaitā  __%PVN.
2.2. Preces cenā ir iekļauti visi nodokļi, izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar Preces ievešanu

Latvijas Republikā un tās piegādi Ārstniecības iestādei saskaņā ar šo Līgumu.
2.3. Papildus  Preces  cenai  Ārstniecības  iestāde  maksā  PVN  atbilstoši  LR  normatīvajos  aktos

noteiktajam apmēram.
2.4. Ja Piegādātājs var piedāvāt zemāku cenu vai Latvijas Republikas aptiekās tiek pārdotas Preces

ar  zemāku  cenu  par  Līgumā  noteikto,  Līdzēji  var  vienoties  par  atbilstošu  Preces  cenas
samazināšanu.

2.5. Piegādātājam nav tiesību Līguma darbības laikā paaugstināt konkursā piedāvātās cenas. Ja šī
punkta noteikumi tiek pārkāpti,  Ārstniecības iestādei ir tiesības vienpusīgi pārtraukt Līguma
darbību, un tā ir tiesīga izvēlēties Piegādātāju, kas ir piedāvājis nākamo zemāko cenu konkursa
rezultātā.

2.6. Pasūtītājs  iepērk  tādu  preču  daudzumu,  kāds  nepieciešams  tā  darbības  nodrošināšanai,  t.i.,
Pasūtītājam  nav  pienākums  iepirkt  precīzi  Pielikumā  Nr.1  norādīto  katras  preču  vienības
apjomu.

2.7. Par Preču apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Ārstniecības iestāde ir pārskaitījusi naudu
uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

2.8. Apmaksa Piegādātājam par Precēm tiek noteikta ar pēcapmaksu 60 kalendāro dienu laikā pēc
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pasūtījuma piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas.
2.9. Piegādātājs piegādā  Preces  Ārstniecības  iestādei  30  (trīsdesmit)  kalendāro  dienu  laikā  no

Ārstniecības iestādes pasūtījuma izdarīšanas uz Ārstniecības iestādes norādīto adresi.
2.10. Ja Piegādātājs atsakās piegādāt kādu Preci vai nevar to piegādāt par Līgumā noteikto cenu

vai citiem Līguma noteikumiem, Piegādātājam ir jāmaksā ārstniecības iestādei līgumsods EUR
100.00 (viens simts Eiro) par katru šādu gadījumu. Ārstniecības iestādei ir tiesības atteikties
pieņemt Preci, kas neatbilst Līguma vai Konkursa noteikumiem. 

2.11.  Ja  Piegādātājs  nokavē  Līguma 2.9.  punktā  noteikto  piegādes  termiņu,  Piegādātājam ir
jāmaksā  Ārstniecības  iestādei  līgumsods  0,5  %  (nulle  komats  pieci  procenti)  apmērā  no
Pasūtījuma vērtības.

2.12. Ja Ārstniecības iestāde nokavē Līguma 2.8. punktā noteikto apmaksas termiņu, Ārstniecības
iestādei  ir  jāmaksā  Piegādātājam līgumsods  0,5 % (nulle  komats  pieci  procenti)  apmērā  no
nesamaksātās summas.

            
3. Līguma izpildes termiņš un nosacījumi
3.1. Līgums stājas spēkā ar 2018.gada 01. janvāri un darbojas līdz 2018.gada 31.decembrim.
3.2. Prece uzskatāma par nodotu Ārstniecības iestādei no Preces pavadzīmes parakstīšanas dienas.

Preces  pavadzīmi  no  Ārstniecības  iestādes  puses  paraksta  Ārstniecības  iestādes  pilnvarotā
persona.

4. Piegādājamās preces kvalitāte
4.1. Piegādātājs  apņemas piegādāt  Preci  pienācīgā kvalitātē  un atbilstošā iepakojumā.  Derīguma

termiņam piegādes brīdī  Ārstniecības iestādē ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma
termiņa. 

4.2. Piegādātājs  atbild par piegādātās  Preces kvalitāti  līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz
Ārstniecības  iestādei  visus  pierādītos  ar  Preces  neatbilstību  kvalitātei  saistītos  zaudējumus.
Precei ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces
kvalitāte.

4.3. Preces kvalitātei  jāatbilst  Latvijas  Republikas  un  Eiropas  Savienības  spēkā  esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.

4.4. Pretenziju pieteikšanas kārtība:
4.4.1. ja, pieņemot Preci, Ārstniecības iestāde atklāj iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai

cita  veida  neatbilstību  Līguma  noteikumiem  un  pavaddokumentiem,  Ārstniecības
iestāde par iztrūkuma vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda aktu un
nosūta Piegādātājam rakstveida pretenziju uz e-pastu;

4.4.2. Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs 5 (piecu) darba  dienu laikā
pēc Ārstniecības iestādes pretenzijas saņemšanas aizvieto bojātās vai sajauktās Preces ar
atbilstošām Precēm. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs.

4.5. Piegādātāja pienākums ir nosūtīt pārstāvi, kuram jāierodas ārstniecības iestādē 48 (četrdesmit
astoņu) stundu laikā apstākļu noskaidrošanai vai jāpaziņo Ārstniecības iestādei par pretenzijas
atzīšanu.

5. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
5.1. Ārstniecības  iestādei  ir  tiesības  pārtraukt  šī  Līguma darbību 10 (desmit)  kalendāras  dienas

iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja:
5.1.1.Piegādātājs  ir  pieņēmis  lēmumu  uzsākt  uzņēmuma  likvidāciju,  apturēt  vai  pārtraukt

uzņēmuma darbību; 
5.1.2.pret  Piegādātāju  ir  uzsākta  maksātnespējas  vai  bankrota  procedūra,  vai  tā  darbība  ir

apturēta;
5.1.3.Piegādātājam  ir  anulēta  vai  apturēta  licences  zāļu  lieltirgotavas  atvēršanai  (darbībai)

darbība,  zāļu  ražošanas  uzņēmuma  licences  darbība  vai  attiecīgas  valsts  kompetentās
institūcijas  izdotas  līdzvērtīgas  atļaujas  nodarboties  ar  zāļu  izplatīšanu  darbība  vai
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beidzies tās derīguma termiņš;
5.1.4.Piegādātājs nepiegādā Preci atbilstoši Līguma pielikumiem un piegāde nokavēta vairāk

kā 10 (desmit) kalendāras dienas; 
5.1.5.Piegādātājs  izplata nereģistrētus  reaģentus,  medikamentus vai medicīnas  preces vai arī

nav likumā noteiktā kārtībā saņēmis medikamenta ievešanas un izplatīšanas atļauju;
5.1.6.Piegādātājs neveic Līguma 4.4. punkta minētās darbības;
5.1.7.Piegādātājs nepilda citus Līguma nosacījumus.

5.2. Ja  Līdzēji  nevar  vienoties  par  Preces  cenas  samazināšanu  saskaņā  ar  Līguma  2.4.punktā
noteikto,  Ārstniecības  iestāde  ir  tiesīga  izbeigt  Līgumu  konkrētā  pozīcijā,  ja  nākamais
Konkursā  uzvarējušais  piegādātājs  var  nodrošināt  piegādi  ņemot  vērā  Līguma  2.4.punkta
nosacījumus.

5.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā Ārstniecības iestāde samaksā Piegādātājam par faktiski laicīgi
veiktajām Preces piegādēm, ja Līdzēji nevienojas citādi.

5.4. Gadījumā,  ja  izmantošanas  laikā  tiek  konstatēts,  ka  piedāvātā  Prece  neatbilst  kvalitātes
prasībām, Ārstniecības iestādei ir tiesības vienpusīgi atteikt no šīs Preces piegādes un  nosūtīt
motivētu atteikuma vēstuli Piegādātājam. 

5.5. Ja Piegādātājs, ar kuru tika noslēgts piegādes līgums,  10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc
rakstveida  pieprasījuma nosūtīšanas  dienas  nespēj  piegādāt  kādu Preci  par  līgumā noteikto
cenu, Ārstniecības iestāde ir tiesīga pasūtīt attiecīgās Preces no nākamo Piegādātāja, kurš tika
piedāvājis nākamo zemāko cenu.

5.6. Ārstniecības iestādei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas
iepriekš  rakstiski  paziņojot  par  to  Piegādātājam,  ja  Ārstniecības  iestādē  tiek   apturēta  vai
pārstrukturizēta laboratorijas darbība.

5.7. Līgumā paredzēto saistību neizpildes gadījumā Puses informē viens otru par pretenzijām un
sarunu ceļā vienojas par šo pretenziju novēršanu.

5.8. Ja šīs pretenzijas netiek novērstas sarunu ceļā, saistību neizpilde tiek izskatīta tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.9. Piegādātājam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Ārstniecības iestādi nodot Līguma
vai tās daļas izpildi trešajām personām.

5.10. Puses, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām, ir savstarpēji atbildīgi par otrai
Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības
vai  bezdarbības,  kā  arī  rupjas  neuzmanības  vai  nolaidības  rezultātā.  Par  nodarītajiem
zaudējumiem cietusī  Puse  sastāda  attiecīgu  aktu,  kurā  tiek  konstatēts  radušos  zaudējumu
apmērs  un  vienu  šī  akta  oriģinālu  kopā  ar  pretenziju  iesniedz  otrai  Pusei.  Uz  iesniegto
pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no tās
saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi
motivējot pieņemto lēmumu.

5.11. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt
Līgumā noteiktās saistības.

6. Līguma papildinājumi un grozījumi
6.1. Ir  pieļaujami  tikai  Līguma  nebūtiski  grozījumi.  Būtiskus  grozījumus  drīkst  izdarīt  tikai

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
6.2. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu

Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tās neatņemamu sastāvdaļu. 

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses  neatbild  par  Līguma  saistību  izpildi,  ja  iestājas  nepārvaramas  varas  apstākļi.  Par

nepārvaramas varas apstākļiem Puses uzskata karu, streikus, blokādes, dabas stihijas, valsts
institūciju rīkojumus, kā arī citus apstākļus, kurus nevar ietekmēt abas Puses. Nepārvaramas
varas/  apstākļu  gadījumā Līguma darbība  tiek  apturēta  un stājas  spēkā  pēc  nepārvaramas
varas apstākļu novēršanas,  ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5
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(piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais
izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie
nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi.

7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai,
nav bijis iespējams novērst.

7.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas)
darba dienas iepriekš.

8. Citi nosacījumi
8.1. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem

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

zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.
8.3. Visas  domstarpības,  kas  saistītas  ar  šī  Līguma  izpildi  tiek  risinātas  Pusēm  savstarpēji

vienojoties.  Ja  vienošanās  nav  panākta,  tad  strīds  tiek  nodots  izskatīšanai  tiesā  Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.5. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

No Ārstniecības iestādes puses:
Vārds, uzvārds: Sandra Drozdovska
Adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis: +371 63924696
Fakss: +371 63923437
E-pasts: b_gram@apollo.lv 

No Piegādātāja puses:
Vārds, uzvārds: _____________________________
Adrese: _____________________________
Tālrunis:     _____________________________
Fakss: _____________________________
E-pasts:       _____________________________

 Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir 7 (septiņu)
kalendāro dienu laikā paziņot otrai Pusei.

8.6. Līgums  sastādīts  divos  eksemplāros,  uz  _______lapām,  no  kuriem  viens  atrodas  pie
Piegādātāja, otrs pie Ārstniecības iestādes, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8.7. Līgumam ir viens pielikums „Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums”
8.8. Līguma ir pievienotas ____ (skaits vārdiem)  reaģentu drošības datu lapas un kvalitātes

sertifikātu kopijas
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9. Pušu rekvizīti un paraksts:

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE PIEGĀDĀTĀJS
SIA „Bauskas slimnīca”
Reģ. Nr. 43603017682
Dārza ielā 7/1, Bauska, 
Bauskas novads, LV-3901
A/S „SEB BANKA” 
Konts:  LV54UNLA0029700142810
Kods: UNLAV2X 
E-pasts : b_res@apollo.lv
Tālrunis: 63924696
Fakss: 63923437

________________________________
Valdes locekle Mirdza Brazovska: 
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Pielikums Nr. 1
Iepirkuma līgumam Nr.

 no 2017.gada __._________

Tehniskais piedāvājums

 Finanšu piedāvājums
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	1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2017/3.
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	1.18.3. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt atklāta konkursa Nolikumu drukātā veidā, SIA „Bauskas slimnīca” tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā SIA „Bauskas slimnīca” prasīs samaksu 0.15 eiro par katru lapu.
	1.18.4. Visus ar šo konkursu saistītos dokumentus, papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus nolikumā Pasūtītājs ievieto SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis.

	19. Papildus informācijas sniegšana
	20. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot iepirkuma komisijai adresētu rakstveida lūgumu par konkretizētas informācijas sniegšanu, izmantojot e–pastu, faksu vai pastu.
	1.20.1. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ja pieprasījums iesniegts laikus, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi, t.i., piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sniedz papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu.
	1.20.2. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami: SIA „Bauskas slimnīca” atklāta konkursa “Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, ID Nr. BS 2017/3, iepirkuma komisijai, adrese: Iepirkumu komisija, Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, fakss 63923437, e–pasts: b_res@apollo.lv
	1.20.3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e–pastā uzdotam jautājumam – pa e–pastu, faksam – pa faksu, ar pastu nosūtītam – pa pastu.
	1.20.4. Iespējamos grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”.
	1.20.5. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja.
	1.20.6. Informācijas apmaiņai, kas neattiecas uz iepirkuma procedūras dokumentiem, pieteikumiem un piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu.
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