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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
1.1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2012/3. 

1.2. Pasūtītājs
 SIA “BAUSKAS  SLIMNĪCA”
 Reģistrācijas Nr. 43603017682
 Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
 Tālrunis +371 63924696; fakss +371 63923437
 A/S „SEB BANKA”

LV54UNLA0029700142810
      UNLALV2X

1.2.1. Konkursu organizē un realizē ar SIA  “Bauskas Slimnīca” valdes locekļa 2009.gada 
21.decembra  rīkojumu Nr.  4-02/129 „Par iepirkuma komisiju” un 2012.gada 07.maija 
rīkojumu Nr. 4-02/16  „Par iepirkuma komisijas priekšsēdētāju”. 

1.2.2. Pasūtītāja  kontaktpersona  par  iepirkuma  dokumentiem:  Iepirkumu  komisijas 
priekšsēdētāja Sandra Drozdovska, tālr. 63924696, e-pasts: b_gram@apollo.lv.

1.2.3. Pasūtītāja  kontaktpersona  par  iepirkuma  tehnisko  specifikāciju:  SIA  „Bauskas 
slimnīca” ārsts -laborants Diāna Amerika, tālr. 29277838.

1.3. Pretendents
1.3.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā reģistrēta persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā 
nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām.

1.4. Iepirkuma priekšmets un CPV kods
1.4.1. Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām (Pielikums Nr. 1)
1.4.2. CPV kods 33696500-0

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta
1.5.1. Līguma izpildes termiņš – 15 mēneši pēc līguma parakstīšanas.
1.5.2. Līguma izpildes  vieta  – SIA „Bauskas slimnīca”,  Dārza ielā  7/1,  Bauskā,  Bauskas 

novads, LV-3901.

1.6. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 
1.6.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta  tieša un brīva elektroniskā pieeja  SIA 

„Bauskas slimnīca” mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. 
1.6.2. 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.
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1.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Piedāvājumus iesniedz Dārza iela 7/1, 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 2012.gada 
18.jūnijam,  plkst.  10:00. 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.

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

1.7.3. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā to 
iesniegšanas secībā,  uz aploksnes  norādot saņemšanas  datumu un laiku.  Aploksnes 
tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz 
piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

1.7.4. 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.

1.7.5. Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 18.jūnijā plkst.10:00.
1.7.6. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.
1.7.7. 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. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar 
piedāvājumu  sagatavošanu  un  iesniegšanu  Pasūtītājam.  Iesniegtie  piedāvājumi, 
izņemot nolikumā noteiktos gadījumus, ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentam netiek 
atdoti.

1.7.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 
norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, 
kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.7.9. Ieinteresētie  piegādātāji,  kuri  pieprasa  konkursa  nolikuma  izskaidrojumu,  rakstiski, 
izmantojot  pastu  vai  faksu,  nosūta  lūgumu,  adresējot  to  Pasūtītāja  pilnvarotai 
kontaktpersonai.

1.7.10. Iepirkumu komisija pēc iespējamā pretendenta savlaicīga pieprasījuma, sniedz papildu 
informāciju  par  konkursa  nolikumu  ne  vēlāk  kā  6  dienas  pirms  piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju 
iepirkuma  procedūras  dokumentiem,  tāpēc  vienlaikus  ar  papildu  informācijas 
nosūtīšanu iespējamajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju 
mājas lapā internetā,  kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti,  norādot arī 
uzdoto jautājumu.
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1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.8.1. Pretendentu  piedāvājumu  derīguma  termiņš  ir  90  (deviņdesmit)  kalendārās  dienas, 

skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.8.2. Izņēmuma  gadījumos  iepirkuma  komisija  var  prasīt,  lai  pretendenti  pagarina 

piedāvājuma  spēkā  esošā  termiņa  par  konkrēta  termiņa  pagarinājumu,  kas 
noformējams rakstiski.

1.8.3. Ja  pasūtītājs  atzīst  kādu  pretendentu  par  uzvarējušu  konkursā,  Pretendenta 
piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums. 

1.9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
1.9.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem 1 (vienā)  eksemplārā.  Piedāvājuma oriģinālam jābūt  ar 
numurētām lapām,  ar  satura rādītāju,  cauršūtam,  apzīmogotam un apstiprinātam ar 
uzņēmuma  (uzņēmējsabiedrības)  vadītāja  vai  tā  pilnvarotās  personas  parakstu. 
Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā uz CD vai DVD 
datu nesēja.

1.9.2. Pretendenta  iesniegtajam  piedāvājumam  jāatbilst  konkursa  nolikumā  norādītajām 
prasībām un tam jāietver: 

 Komersanta  (komercsabiedrības)  vadītāja  parakstīts  pieteikums  par  piedalīšanos 
konkursā  (2.pielikums).  Ja  pieteikumu  paraksta  pilnvarota  persona,  jāpievieno 
pilnvaras  oriģināls.  Ja  piedāvājumu  iesniedz  personu  grupa,  piedāvājumu  paraksta 
visas personas,  kas iekļautas  personu grupā.  Piedāvājumā norāda arī  personu, kura 
pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu;

 Pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 3.punkts);

 Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam;
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1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes 
jābūt šādām norādēm:

 Adresāts:  Atklāta  konkursa  „Laboratorijas  reaģentu  piegāde  SIA  „Bauskas 
slimnīca” vajadzībām”, ID Nr. BS 2012/3, iepirkuma komisijai;

 Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;

 Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

 Norādei „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

1.9.4. Visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā, ar 
satura rādītāju, atsevišķi no tehniskā un finanšu piedāvājuma.

1.9.5. Pretendents  ir  tiesīgs  iesniegt  savu  piedāvājumu  gan  par  visiem  iepirkuma 
specifikācijas  daļām  kopumā,  gan  arī  par  jebkuru  iepirkuma  specifikācijas  daļu 
atsevišķi (saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām). 

1.9.6. Pretendenta  piedāvājums,  kas  neatbilst  iepirkuma  priekšmeta  tehniskajām 
specifikācijām (konkursa nolikuma pielikums Nr.1), tiks noraidīts. 

1.9.7. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu 
variantus – pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. 

1.9.8. Piedāvājums uzskatāms par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas ir iesniegts konkursa 
noteikumos norādītajā vietā vai piegādāts pa pastu ne vēlāk par konkursa noteikumos 
(1.7.1. apakšpunktā) norādīto laiku.

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

1.9.10. Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu bez PVN un preču kopējo cenu bez PVN. 
Piedāvājuma  cenās  ir  jāietver  nodokļi,  nodevas  un  citas  izmaksas,  kuras  rodas 
pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos. 

1.10. Iepirkuma metode
1.10.1. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss.

1.11. Finansēšanas avots 
1.11.1. Pasūtītāja pašu finansējums.

1.12. Konkursa nolikuma grozījumi
1.12.1. Iepirkuma  komisija  var  izdarīt  grozījumus  iepirkuma  konkursa  nolikumā  pēc 

paziņojuma  ievietošanas  interneta  tīklā,  par  to  nosūtot  citu  paziņojumu  Iepirkumu 
uzraudzības  birojam.  Izdarot  grozījumus,  tiek mainīti  arī  piedāvājuma iesniegšanas 
termiņi atbilstoši „Publisko iepirkumu likums” 29. panta trešās daļas prasībām.

1.12.2. Tā kā pasūtītājs  nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 
dokumentiem,  tas  ievieto  šo  informāciju  mājaslapā  internetā,  kurā  ir  pieejami 
iepirkuma  procedūras  dokumenti.  Pasūtītājs  ievieto  šo  informāciju    mājaslapā 
internetā  ne  vēlāk  kā  dienu  pēc  tam,  kad  paziņojums  par  grozījumiem  iesniegts 
Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
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1.13. Pretendentu piedāvājumu labošana vai atsaukšana
1.13.1. Konkursa pretendentiem ir tiesības izmainīt vai atsaukt piedāvājumu (tajā skaitā grozīt 

cenu), rakstiski paziņojot par to iepirkuma komisijai līdz nolikuma 1.7.1. apakšpunktā 
noteiktajam termiņam. 

1.13.2. Jebkurš  pretendenta  paziņojums  par  izmaiņām  pretendenta  piedāvājumā  vai 
piedāvājuma atsaukšanā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts saskaņā ar nolikuma 
1.9.punkta prasībām, uz aploksnes attiecīgi skaidri un salasāmi norādot “Pretendenta 
piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”.

1.13.3.  Pēc nolikuma 1.7.1. apakšpunktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta atlases 
dokumentu vai piedāvājumu labot nedrīkst. 

2. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajā specifikācijā 
(1.pielikums)  un  Tehniskā  un  finanšu  piedāvājuma  tabulā  (3.pielikums),  kas  ir  šī  konkursa 
nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. 

2.2.  Pretendents ir tiesīgs iesniegt savu piedāvājumu gan par visiem iepirkuma specifikācijas 
daļām kopumā, gan arī par jebkuru iepirkuma specifikācijas daļu atsevišķi (saskaņā ar tehniskās 
specifikācijas prasībām).

3. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IESNIEDZAMO INFORMĀCIJU

Lai  būtu  iespējams  noteikt,  vai  pretendentam  un  pretendenta  norādītajām personām,  uz 
kuras  iespējām  pretendents  balstās,  lai  apliecinātu,  ka  tā  kvalifikācija  atbilst  nolikumā 
noteiktajām  prasībām, ir  pietiekama  kvalifikācija,  nepieciešamās  profesionālās  un  tehniskās 
spējas un nepieciešamais saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tam jāiesniedz:
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3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, kuru 
parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona;

3.2. LR  Uzņēmumu  reģistra  vai  līdzvērtīgas  uzņēmējdarbību/komercdarbību  reģistrējošas 
iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka 
pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;

3.3. Pretendenta apliecinājums, ka uz to nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta 
pirmajā daļā 1.,2.,3.,4.,5.,10. un 11. punktā noteiktie pretendentus izslēdzošie nosacījumi, 
ievērojot 4.daļas nosacījumus.

3.4. Informācija par Pretendenta finansiālo stāvokli par 2009., 2010. un 2011.gadu, kas satur 
peļņas  un  zaudējumu  aprēķinus  (kopijas).  Uzņēmumi,  kas  dibināti  vēlāk  iesniedz 
informāciju par noslēgtajiem finanšu gadiem; 

3.5. Apliecinājums no ražotāja, ka Pretendents ir ražotājs, no ražotāja vai no ražotāja autorizēta 
dīlera autorizēts piegādāt piedāvājumā minēto reaģentus laboratorijas iekārtām.

3.6. Pretendentam,  kuram  atbilstoši  citām  iepirkuma  procedūras  dokumentos  noteiktajām 
prasībām  un  izraudzītajam  piedāvājuma  izvēles  kritērijam  būtu  piešķiramas  līguma 
slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma desmit darba dienu laikā ir jāiesniedz:

3.6.1. kompetentas  institūcijas  izziņu,  kas  izsniegta  ne  agrāk  kā  vienu  mēnesi  pirms 
iesniegšanas  dienas,  kas  apliecina,  ka  pretendentam  un  pretendenta  norādītajai 
personai,  uz  kuras  iespējām pretendents  balstās,  lai  apliecinātu,  ka  tā  kvalifikācija 
atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie 
neatrodas likvidācijas stadijā;

3.6.2. izziņu,  ko  ne  agrāk  kā  vienu  mēnesi  pirms  iesniegšanas  dienas  izdevis  Valsts 
ieņēmumu  dienests  un  līdzvērtīga  nodokļu  administrācijas  iestāde  citā  valstī,  ja 
pretendents  ir  reģistrēts  ārvalstī  (atrodas  pastāvīgā  dzīvesvieta),  un  pretendenta 
norādītā  persona,  uz  kuras  iespējām  pretendents  balstās,  lai  apliecinātu,  ka  tā 
kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kura apliecina, ka pretendentam 
nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO 
PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Iepirkuma  komisija  izvēlas  piedāvājumu  ar  viszemāko  cenu,  kas  atbilst  nolikumā 
minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz konkursa nolikumā 
norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

4.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem:

1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude, 

2.posms – pretendentu atlase,

3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude,

4.posms – piedāvājuma vērtēšana.

4.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

4.4. Iepirkuma komisija  ir  tiesīga lūgt pretendentiem sniegt  papildus paskaidrojumus,  uzdot 
jautājumus rakstiski  un tādā pašā veidā saņemt atbildi,  ja tas nepieciešams pretendentu 
atlasei,  tehnisko  piedāvājumu  atbilstības  pārbaudei,  kā  arī  piedāvājumu  vērtēšanai  un 
salīdzināšanai.
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4.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
4.5.1. Iepirkuma  komisija  izvērtē  piedāvājuma  atbilstību  Nolikumā  noteiktajām 

noformējuma prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.

4.6. Pretendentu atlase, tehniskās atbilstības pārbaude, piedāvājumu vērtēšana
4.6.1. 2.posms – pretendentu atlase: 

Iepirkuma komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā līguma 
izpildes prasībām. Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem 
atlases  un  kvalifikācijas  dokumentiem,  pārbaudot  pretendenta  atbilstību  nolikuma 
3.sadaļā  izvirzītām  prasībām.  Ja  pretendents  neatbilst  kādai  no  nolikuma  3.sadaļā 
izvirzītajām  prasībām,  komisija  izslēdz  pretendentu  no  turpmākās  dalības  konkursa 
procedūrā.

4.6.2. 3. posms – tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. 
4.6.2.1. Komisija  pārbauda  piedāvājumu  atbilstību  nolikuma  1.pielikumā  „Tehniskas 

specifikācijas” norādītajām prasību līmenim.
4.6.2.2. Iepirkumu komisija 4.vērtēšanas posmam virza tikai Nolikuma tehnisko specifikāciju 

prasībām atbilstošus piedāvājumus. 
4.6.2.3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst  Nolikumā norādītajam tehnisko specifikāciju 

prasību  līmenim  attiecīgajam  piedāvājumam,  komisija  izslēdz  pretendenta 
piedāvājumu no tālākas dalības konkursa procedūrā. 

4.6.3. 4. posms – piedāvājuma vērtēšana:
Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos piedāvājums, kas netiks noraidīti 1., 2. un 3.posmā.

4.6.3.1. Iepirkuma  komisija  pārbauda,  vai  piedāvājumā  nav  aritmētisku  kļūdu.  Ja 
piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām.

4.6.3.2. Komisija  izvēlas  piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā lotē,  kas atbilst  nolikumā 
minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.

5. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

5.1. Iepirkuma komisija par katru daļu atsevišķi izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas 
atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

5.2. Ja komisija atklāj, ka ir iesniegti piedāvājumi ar vienādam cenām, komisija ar motivētu 
lēmumu izvēlas pasūtītājam izdevīgāko piedāvājumu.

5.3. Ja  komisija  piedāvājumā  ir  labojusi  aritmētiskās  kļūdas,  bet  pēc  labojumu  izdarīšanas 
vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis 
aritmētisko kļūdu.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Pasūtītājs,  pamatojoties  uz  pretendenta  piedāvājumu  ar  izraudzīto  pretendentu  noslēdz 
iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas ir pievienots Pielikumā Nr.4.

6.2. Ja pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma projektu, tie jāiesniedz pasūtītājam ne 
vēlāk piecpadsmit dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam 
ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu 
iekļautajām  prasībām  Iepirkumu  uzraudzības  birojam  ne  vēlāk  kā  10  dienas  pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pielikumā: 1. pielikums. Tehniskā specifikācija.
2. pielikums. Pieteikums par piedalīšanos konkursā. 
3. pielikums. Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa.
4. pielikums. Līguma projekts.
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Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2012/3)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 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;

 Preču derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par ¾ no kopējā derīguma termiņa piegādes brīdī, 
kā arī jābūt norādītam kopējam preces derīguma termiņam;

 Apliecinājums, ka reaģentiem ir drošības datu lapas un kvalitātes sertifikāts, kuru kopijas 
tiks iesniegtas slēdzot līgumu ar Pircēju.

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

 Preču piegāde pēc pieprasījuma. 

1.Daļa
1.1. Laboratorijas  reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram  Micros.
1.2.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram 

Micros. 
1.3. Dati  par reaģentu aprobāciju uz analizatora Micros (jutība,  linearitāte,  SD,CV). 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 Vienī
ba

Daudzums 
gadā, 
vienībās

1. Reaģents asins šūnu skaitīšanai un diferencēšanai(Minoton). Gab. 1
2. Reaģents asins šūnu lizēšanai un Hb konc.noteikšanai ( Minolyse ). Gab. 2
3. Reaģents hematoloģiskā analizatora mazgāšanai(Miniclean) Gab. 2
4. Reaģents hematoloģiskā analizatora koncentrētai mazgāšanai Gab. 2
5. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma Gab. 12

2.Daļa 
2.1.  Laboratorijas   reaģenti   5-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram Coulter 

HmX
2.2.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram 

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

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienī
ba

Daudzums 
gadā, 
vienībās

1. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma Gab. 24
2. Lizējošais reaģents – asins šūnu lizēšanai un hemoglobīna konc. Gab. 9
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noteikšanai, tilpums 1l.
3. Diluents – asins šūnu skaitīšanai un diferencēšanai ; tilpums 20 l. Gab. 70
4. Deterģents – mazgāšanas šķīdums ; tilpums 5l. Gab. 12
5. Šķīdums 5 daļu ( VCS) diferencēšanai ;

šķīdumu komplekts ar tilpumiem 1900ml /50ml
Gab. 1

6. Reaģentu komplekts retikulocītu skaita automātiskai noteikšanai Komp 1

3.Daļa
3.1. Laboratorijas  reaģenti immunķīmiskajam analizatoram ACCESS
3.2.  Rakstisks  analizatora  ražotāja  atzinums  par  piedāvāto  reaģentu  piemērotību  analizatoram 

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

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums
gadā, 

vienībās
1. Tireotropais hormons Komp. 14

2. Brīvais tiroksīns (T4) Komp. 7
3. Brīvais trijodtironīns (T3) Komp. 8
4. Antimikrosomālās 

antivielas (A-TPO)
Komp. 3

5. Feritīns Komp. 9
6. Anti-HCV Komp. 2
7. Anti-HIV Komp. 5
8. HAV IgM Av Komp. 1

9. Audzēja marķieris CA-125 Komp. 5
10. Audzēja marķiris Ca15-3 Komp. 8
11. Audzēja marķiris Ca19-9 Komp. 7
12. Audzēja marķiris CEA Komp. 9
13. PSA Komp. 9
14. LH Komp. 2
15. PTH Komp. 1
16. AFP Komp. 2
17. Estriol Komp. 2
18. Estradiol Komp. 3
19. Total βHCG Komp. 3
20. Progesteron Komp. 3
21. Testosteron Komp. 2
22. Prolactin Komp. 1
23. FSH Komp. 2

Papildus kontroles , kalibratori.
24. TSH kalibrators Komp. 2
25. FT4 kalibrators Komp. 1
26. FT3 kalibrators Komp. 1
27. PSA kalibrators Komp. 1
28. CA125 kalibrators Komp. 1
29. Ca19-9 Ag kalibrators Komp. 2
30. Ca15-3 Ag kalibrators Komp. 2
31. CEA Ag kalibrators Komp. 2
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32. HbsAg kalibrators Komp. 1
33. HbsAg kontrole Komp. 1
34. Anti-HCV - kalibrators Komp. 1
35. Anti-HCV kontrole Komp. 1
36. Anti-HIV kontrole Komp. 1
37. Anti-HIV kalibrators Komp. 1
39. Ferritin kalibrators Komp. 1
40. Prolactin kalibrators Komp. 1
41. FSH kalibrators Komp. 1
42. HAV IgM kalibrators Komp. 1
43. HAV IgM kontrole Komp. 1
44. LH kalibrators Komp. 1
45. PTH kalibrators Komp. 1
46. AFP kalibrators Komp. 1
47. Estriol kalibrators Komp. 1
48. Estradiol kalibrators Komp. 1
49. Total βHCG kalibrators Komp. 1
50. Progesteron kalibrators Komp. 1
51. Testosteron kalibrators Komp. 1
52. Immunoassay Plus kontrole ( 12x5) Komp. 3
53. Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml ) Gab. 3
54. Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) kalibrators Komp. 1

Nepieciešamie papildus reaģenti un 
piederumi darbam.

55. Reakciju kivetes (16 x98) Iep. 12
56. Atkritumu maisi (20x300) Komp. 1
57. Substrāts reakcijām (2400 T) Gab. 24
58. Mazgājamais šķīdums (4x1950ml) Gab. 50
59. Paraugu atšķaidītājs A-4ml Komp. 1
60. Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml Gab. 1
61. Šķīdums -Contrad 70 -1L Gab. 1
62. Šķīdums-Citranox 1 (4,54L) Gab. 1

63. Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) Iep. 2

4.Daļa
4.1. Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram  ILAB Aries
4.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram ILAB 

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

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums 
gadā, 
vienībās

1. Amilāze serumā, urīnā (10x20ml) Kompl. 2
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. 4
6. Tiešais Bilirubīns(4x90ml;4x74ml;2x6,5ml) Kompl. 4
7. Kalcijs(5x100ml;5x100ml) Kompl. 3
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8. Kopējais holesterīns(5x50ml) Kompl. 4
9. HDL-Augsta blīvuma holesterīns(2x60ml;2x20ml) Kompl. 12
10. LDL- Zema blībuma holesterīns(4x18ml;4x6ml) Kompl. 17
11. Glikoze serumā(5x95ml) Kompl. 3
12. Urīnskābe(5x90ml) Kompl. 2
13. Urīnviela(8x80 ml;8x20ml) Kompl. 2
14. Kreatinīns(10x50ml;10x50ml) Kompl. 10
15. Kopējais olbaltums(5x100ml) Kompl. 3
16. Triglicerīdi(5x100ml) Kompl. 3
17. Glikolizētais hemoglobīns(1x50ml;1x28ml;1x14ml;1x14ml) Kompl. 16
18. RF(1x75ml;2x6ml) Kompl. 6
19. ASO(1x90ml;2x5ml) Kompl. 5
20. Dzelzs(4x90ml;2x15ml) Kompl. 3
21. CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml) Kompl. 5
22. Fosfors(5x45ml;5x45ml) Kompl. 1
23. C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml) Kompl. 12
24. Etanols(1x100ml;1x100ml) Kompl. 2
25. GGT(4x90ml;1x370ml) Kompl. 1

Kalibratori un kontroles bioķīmijas analizatoriem
26. Multikalibrators klīniskās ķīmijas testiem (10x5ml) Kompl. 5
28. Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Norma (12x5ml) Kompl. 5
29. Kalibrators lipīdiem HDL(2x3ml) Kompl. 4
30. Kalibrators lipīdiem LDL(2x3ml) Kompl. 4
31. CRP Kalibrators (6x1ml) Kompl. 2
32. ASO-RP-RF kontrole(6x1ml) Kompl. 10
33. RF kalibrators(6x1ml) Kompl. 2
34. ASO kalibrators (6x1ml) Kompl. 2
35. HbA1C Kalibrators(1x8ml;5x2ml) Kompl. 3
36. HbA1CKontrole Norma Patoloģija(2x0,25ml;2x0,25ml) Kompl. 5
37. Etanols kontrole 50 (1x5ml) Kompl. 1
38. Etanols kontrole 300 (1x5ml) Kompl. 1
39. Etanols kalibrators negatīvs(1x5ml) Kompl. 1
40. Etanols kalibrators 100 (1x5ml) Kompl. 1

Palīgpiederumi
41. Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe Rinse Kompl. 5
42. Paraugu trauciņi (1000 Gab) Kompl. 1
43. Kivešu mazgātājs Kompl. 5
44. Kivešu segmenti (60 gab.) Kompl. 1

5. Daļa
5.1. Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram Ilyte ( Na/K)
5.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Ilyte.
5.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Ilyte (jutība, linearitāte, SD,CV).
5.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
5.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums
gadā, 

vienībās
1. Reaģentu kasete Na/K/Cl; Tiešā jonselektīvā metode. Gab. 6
2. Mazgāšanas šķīdums, 50 ml Gab. 2
3. Kontrolmateriāls –  šķidrs , paredzēts precizitātes 

kontrolei.Normālas vērtības, tilpums 10 ml un patoloģiskas 
Komp. 2
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vērtības, tilpums 10 ml.  Kontroles vērtības  norādītas 
analizatoram Ilyte Na/K/CL , nodrošinot vienas sērijas 
kontrolmateriālu derīguma termiņu vismaz 12 mēnešus. 

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

6. Daļa
6.1. Laboratorijas reaģenti un preces  analizatoram ACL 7000. 
6.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram ACL 
7000.
6.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram ACL 7000 (jutība, linearitāte, SD,CV). 
6.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
6.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums 
gadā, 
vienībās

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

Komp. 10

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

Komp. 4

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

7. Daļa 
7.1. Laboratorijas reaģenti grimšanas  analizatoram Roller 10
7.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Roller 10.
7.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram Roller 10 (jutība, linearitāte, SD,CV).
7.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
7.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums 
gadā, 
vienībās

1. Latex Control Kit  (2x1) Gab. 6
2.. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Roller 10 (50x1) Iep. 1

8.Daļa
8.1. Laboratorijas  reaģenti urīna analizatoram  Advantus.
8.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Advantus.
8.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram Advantus (jutība, linearitāte, SD,CV).
8.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
8.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums 
gadā, 
vienībās

1. Kontrolurīns Norma  , Patoloģija Gab. 1
2. Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Advantus( 5 

gab.)
Iep. 6
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3. Teststrēmeles analīzēm( 100 gab.) Iepak. 44
4. Mikroalbumīniem teststrēmeles analīzēm(25gab.) Iepak. 10
5. Mikroalbumīniem kontrolurīns ( 10 gab ) Iep. 1

9.Daļa
Imūnhematoloģija

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums
gadā, 

vienībās
1. ID-DiaCell  Standarteritrocīti 0.8% antivielu skrīningam ar 

GEL karšu metodi
Pudeles

(3x10ml)
12

2. Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh D, antivielām Kompl. 
(5mlx2)

12

3. GEL kartes:
- antivielu skrīningam,
- asins grupu un Rh piederībai
- Rh negatīvā kontrole

Iep.(37x6)
Iep.(18)

Iep.(1x12)

10
18
12

4. Diluents Pudele 
(500ml)

2

5. Apgriezta  reakcija ID-DiaCell  A1B Pudele
(10mlx2)

12

10.Daļa
Laboratorijas šķīdumi leikocitārās formulas un ginekoloģiskās uztriepes krāsošanai.

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums 
gadā, vienībās

1. Šķīdums Mai Grinvalda -formulu fiksēšanai un krāsošanai gab. 22
2. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai ar metilēnzilo gab. 15
3. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai pēc Gramma gab. 4
4. Ziehl- Neelsen krasa ( 250 mlx3) Komp. 2

11.Daļa 
Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums 
gadā, vienībās

1. Šternheimera krāsa urīna sedimenta krāsošanai Kompl. 1

12. Daļa
TPHA , RPR noteikšanas komplekts

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums 
gadā, 
vienībās

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.

Komp. 3

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. 

Komp. 2
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Iepakojumā 200 testi. Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas 
laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā.

13.Daļa
Testu kartes noteikšanai fēcēs

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Daudzums 
gadā, 
vienībās

1. Testu kartes slēpto asiņu noteikšanai fēcēs ( 30 testi) Iep. 10
2. Rota Strip ( 25 testi) Iep. 2
3. Rota –Adeno Blisters Gab. 120

14.Daļa
Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem

Nr. Reaģenta/preces nosaukums Vienība Aptuvenais 
daudzums 
gadā, 
vienībās

1. Mikoplazma ( 25 testi) Komp. 2
2. Chlamydia trachomatis ( 100 testi) Komp. 2
3. H.pylori ekspressdiagnostikas (30 gab ) Komp. 4
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Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2012/3)

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

Pretendents,________________________________________________, reģ. Nr._________
                                            pretendenta nosaukums                                                             
 _______________________________________________________________________,
                                                     Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
tā _______________________________________________________________personā
                                  Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

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

vajadzībām”;
 apņemas ievērot konkursa nolikumu; 
 atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā 
līguma noslēgšanai;

 apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma 
pamatnosacījumus, saskaņā ar 4.pielikumu;

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
 apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt laboratorijas reaģentu piegādi par 

cenu:

Daļas 
numurs

Summa bez PVN,LVL
(lūdzu norādīt ar cipariem un 

vārdiem)

PVN,LVL
(lūdzu norādīt ar 

cipariem un 
vārdiem)

Summa ar PVN, LVL
(lūdzu norādīt ar cipariem 

un vārdiem)
_.daļa    

   

Paraksts: 
____________________________________________ 
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

Pilns vārds, uzvārds: __________________________________
Amats: _____________________________________________
Pretendenta adrese: ___________________________________
Pretendenta tālruņa, faksa numuri ________________________

z.v.

Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.
Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti 
jāpievieno pilnvara).
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Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde

 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 
(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2012/3)

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

1.DAĻA - LABORATORIJAS  REAĢENTI 3-DAĻU DIFERENCĒJOŠAM HEMATOLOĢISKAM ANALIZATORAM  MICROS.

Nr. p. 
k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1.
Reaģents asins šūnu skaitīšanai un 
diferencēšanai(Minoton).

Gab.

2.
Reaģents asins šūnu lizēšanai un Hb 
konc.noteikšanai ( Minolyse ). 

Gab.

3.
Reaģents hematoloģiskā analizatora 
mazgāšanai(Miniclean)

Gab.

4.
Reaģents hematoloģiskā analizatora koncentrētai 
mazgāšanai

Gab.

5. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma Gab.

2.DAĻA - LABORATORIJAS  REAĢENTI  5-DAĻU DIFERENCĒJOŠAM HEMATOLOĢISKAM ANALIZATORAM COULTER HMX

Nr. p. 
k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1. IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma Gab.
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Nr. p. 
k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

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

Gab.

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

Gab.

4. Deterģents – mazgāšanas šķīdums ; tilpums 5l. Gab.

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

Gab.

6.
Reaģentu komplekts retikulocītu skaita 
automātiskai noteikšanai

Komp.

3.DAĻA - LABORATORIJAS  REAĢENTI IMMUNĶĪMISKAJAM ANALIZATORAM ACCESS

Nr. p. 
k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību,
 Ir/nav

1. Tireotropais hormons Komp.
2. Brīvais tiroksīns (T4) Komp.
3. Brīvais trijodtironīns (T3) Komp.
4. Antimikrosomālās ntivielas (A-TPO) Komp.
5. Feritīns Komp.
6. Anti-HCV Komp.
7. Anti-HIV Komp.
8. HAV IgM Av Komp.
9. Audzēja marķieris CA-125 Komp.
10. Audzēja marķiris Ca15-3 Komp.
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11.
Audzēja marķiris Ca19-9 Komp.

12. Audzēja marķiris CEA Komp.
13. PSA Komp.
14. LH Komp.
15. PTH Komp.
16. AFP Komp.
17. Estriol Komp.
18. Estradiol Komp.
19. Total βHCG Komp.
20. Progesteron Komp.
21. Testosteron Komp.
22. Prolactin Komp.
23. FSH Komp.

Papildus kontroles , kalibratori.
24. TSH kalibrators Komp.
25. FT4 kalibrators Komp.
26. FT3 kalibrators Komp.
27. PSA kalibrators Komp.
28. CA125 kalibrators Komp.
29. Ca19-9 Ag kalibrators Komp.
30. Ca15-3 Ag kalibrators Komp.
31. CEA Ag kalibrators Komp.
32. HbsAg kalibrators Komp.
33. HbsAg kontrole Komp.
34. Anti-HCV - kalibrators Komp.
35. Anti-HCV kontrole Komp.
36. Anti-HIV kontrole Komp.
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37. Anti-HIV kalibrators Komp.
38. Ferritin kalibrators Komp.
39. Prolactin kalibrators Komp.
40. FSH kalibrators Komp.
41. HAV IgM kalibrators Komp.
42. HAV IgM kontrole Komp.
43. LH kalibrators Komp.
44. PTH kalibrators Komp.
45. AFP kalibrators Komp.
46. Estriol kalibrators Komp.
47. Estradiol kalibrators Komp.
48. Total βHCG kalibrators Komp.
49. Progesteron kalibrators Komp.
50. Testosteron kalibrators Komp.
51. Immunoassay Plus kontrole ( 12x5) Komp.
52. Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml ) Gab.

53.
Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) 
kalibrators

Komp.

Nepieciešamie papildus reaģenti un 
piederumi darbam.

54. Reakciju kivetes (16 x98) Iep.
55. Atkritumu maisi (20x300) Komp.
56. Substrāts reakcijām (2400 T) Gab.
57. Mazgājamais šķīdums (4x1950ml) Gab.
58. Paraugu atšķaidītājs A-4ml Komp.
59. Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml Gab.
60. Šķīdums -Contrad 70 -1L Gab.
61. Šķīdums-Citranox 1 (4,54L) Gab.
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62. Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) Iep.

4.DAĻA - LABORATORIJAS REAĢENTI BIOĶĪMIJAS ANALIZATORAM  ILAB ARIES

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība 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.
Glikolizētais 
hemoglobīns(1x50ml;1x28ml;1x14ml;1x14ml)

Kompl.

18. RF(1x75ml;2x6ml) Kompl.
19. ASO(1x90ml;2x5ml) Kompl.
20. Dzelzs(4x90ml;2x15ml) Kompl.
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21. CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml) Kompl.
22. Fosfors(5x45ml;5x45ml) Kompl.
23. C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml) Kompl.
24. Etanols(1x100ml;1x100ml) Kompl.
25. GGT(4x90ml;1x370ml) Kompl.

Kalibratori un kontroles bioķīmijas 
analizatoriem

26.
Multikalibrators klīniskās ķīmijas testiem 
(10x5ml)

Kompl.

27.
Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Norma 
(12x5ml)

Kompl.

28. Kalibrators lipīdiem HDL(2x3ml) Kompl.
29. Kalibrators lipīdiem LDL(2x3ml) Kompl.
30. CRP Kalibrators (6x1ml) Kompl.
31. ASO-RP-RF kontrole(6x1ml) Kompl.
32. RF kalibrators(6x1ml) Kompl.
33. ASO kalibrators (6x1ml) Kompl.
34. HbA1C Kalibrators(1x8ml;5x2ml) Kompl.

35.
HbA1CKontrole Norma 
Patoloģija(2x0,25ml;2x0,25ml)

Kompl.

36. Etanols kontrole 50 (1x5ml) Kompl.
37. Etanols kontrole 300 (1x5ml) Kompl.
38. Etanols kalibrators negatīvs(1x5ml) Kompl.
39. Etanols kalibrators 100 (1x5ml) Kompl.

Palīgpiederumi
40. Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe Rinse Kompl.
41. Paraugu trauciņi (1000 Gab) Kompl.
42. Kivešu mazgātājs Kompl.
43. Kivešu segmenti (60 gab.) Kompl.   
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5. DAĻA  - LABORATORIJAS REAĢENTI UN PRECES JONU SELEKTĪVAJAM ANALIZATORAM ILYTE ( NA/K)

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība 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.

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība 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)

Iep.
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4. Normālā kontroles plazma (1ml x10) Komp.
5. Kalibrācijas plazma 1ml x10 Komp.
6. Reakciju kivetes – ACL rotori (100 gab.) Iep.
7. Paraugu atšķaidītājs100 ml Gab.
8. Paraugu kivetes (1000 gab.) Iep.

9.
Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram 
ACL 7000.

Gab.

7. DAĻA - LABORATORIJAS REAĢENTI GRIMŠANAS  ANALIZATORAM ROLLER 10

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1. Latex Control Kit  (2x1) Gab.   

2.
Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram 
Roller 10 (50x1)

Iep.

8.DAĻA – LABORATORIJAS  REAĢENTI URĪNA ANALIZATORAM  ADVANTUS.

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1. Kontrolurīns Norma  , Patoloģija Gab.   

2.
Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram 
Advantus( 5 gab.)

Iep.

3. Teststrēmeles analīzēm( 100 gab.) Iepak.
4. Mikroalbumīniem teststrēmeles nalīzēm(25gab.) Iepak.
5. Mikroalbumīniem kontrolurīns ( 10 gab ) Iep.

24



9.DAĻA - IMŪNHEMATOLOĢIJA

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1.
ID-DiaCell  Standarteritrocīti 0.8% antivielu 
skrīningam ar GEL karšu metodi

Pudeles
(3x10ml)   

2.
Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh D, 
antivielām

Kompl. (5mlx2)

3.

GEL kartes:
- antivielu skrīningam, Iep.(37x6)
- asins grupu un Rh piederībai Iep.(18)
- Rh negatīvā kontrole Iep.(1x12)

7. Diluents Pudele (500ml)
8. Apgriezta  reakcija ID-DiaCell  A1B Pudele (10mlx2)

10.DAĻA – LABORATORIJAS ŠĶĪDUMI LEIKOCITĀRĀS FORMULAS UN GINEKOLOĢISKĀS UZTRIEPES KRĀSOŠANAI.

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1.
Šķīdums Mai Grinvalda -formulu fiksēšanai un 
krāsošanai

gab.
  

2. Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai ar gab.
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Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

metilēnzilo

3.
Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai pēc 
Gramma

gab.

4. Ziehl- Neelsen krasa ( 250 mlx3) Komp.

11.DAĻA – KRĀSA URĪNA FORMAS ELEMENTU KRĀSOŠANAI SEDIMENTĀ

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1. Šternheimera krāsa urīna sedimenta krāsošanai Kompl.   

12. DAĻA – TPHA , RPR NOTEIKŠANAS KOMPLEKTS

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība 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.

Komp.

  
2. TPHA-Iepakojums ar pozitīvo un negatīvo Komp.

26



Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

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.

13.DAĻA – TESTU KARTES NOTEIKŠANAI FĒCĒS

Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1.
Testu kartes slēpto asiņu noteikšanai fēcēs ( 30 
testi)

Iep.
  

2. Rota Strip ( 25 testi) Iep.
3. Rota –Adeno Blisters Gab.

14.DAĻA- LABORATORIJAS REAĢENTI UN PRECES MANUĀLIEM IZMEKLĒJUMIEM
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Nr.
 p. k.

Nosaukums Vienība Ražotājs

Apliecinājums no 
iekārtas ražotāja par 

saderību
Ir/nav

1. Mikoplazma ( 25 testi) Komp.   
2. Chlamydia trachomatis ( 100 testi) Komp.
3. H.pylori ekspressdiagnostikas (30 gab ) Komp.

Finanšu piedāvājums
atklātam konkursam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”
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__. daļa _______________________________________________ 

Nr. p. 
k.

Nosaukums Vienība 
Vienības cena bez 

PVN, LVL
Vienību skaits

Kopējā preces cena 
bez PVN, LVL

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  

/pretendenta nosaukums/ /pretendenta pilnvarotās personas paraksts/
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Pielikums Nr.4
Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 
 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2012/3)

PROJEKTS
IEPIRKUMA LĪGUMS 

Bauskā, 2012.gada  ___. 
____________

SIA  „Bauskas  slimnīca”,  kas  darbojas  uz  statūtu  pamata,  tās  valdes  locekļa  Uģa  Zeltiņa 
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 2012/3, 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 „Tehniskā specifikācija, daudzumi 
un cenas” norādīto sortimentu, daudzumiem un cenām.

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

2. Preces cena, līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Līguma kopējā summa ir LVL____________ (                  lati      santīmi),  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. 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.

2.4. 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 rezultātos. 

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

2.6. Apmaksa Piegādātājam par Precēm tiek noteikta ar pēcapmaksu ne mazāk kā 60 kalendāro 
dienu laikā pēc pasūtījuma piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas.

            
3. Līguma izpildes termiņš un nosacījumi
3.1. Līgums  stājas  spēkā  ar  2012.gada  „___.”__________.  un  darbojas  līdz  2013.gada 

„___”.________.
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. 
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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.  Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci  Piegādātājs atbilstoši šī līguma 4.4. punkta 
noteikumiem apmaina  pret  atbilstošu  Preci  5  (piecu)  darba  dienu  laikā  no  neatbilstošās 
preces nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs.

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;

4.4.2. Piegādātājs 5 (piecu) darba  dienu laikā pēc Ārstniecības iestādes pretenzijas saņemšanas 
aizvieto bojātās vai sajauktās Preces ar atbilstošām Precēm.

5. Pušu atbildība par līguma nepildīšanu
5.1. Par  Preces  nesavlaicīgu  piegādi  tiek  noteikta  kavējuma  nauda  0,01%  (viena  simtdaļa) 

apmērā no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
5.2. Par piegādātās  Preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta  kavējuma nauda 0,01% (viena 

simtdaļa) apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu. 
5.3. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes.

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

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

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

apturēta;
6.1.3. 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 
beidzies tās derīguma termiņš;

6.1.4. Piegādātājs nepiegādā Preci atbilstoši Līguma pielikumiem un piegāde nokavēta vairāk 
kā 10 (desmit) kalendāras dienas; 

6.1.5. Piegādātājs izplata nereģistrētus medikamentus vai medicīnas ierīces vai arī nav likumā 
noteiktā kārtībā saņēmis medikamenta ievešanas un izplatīšanas atļauju;

6.1.6. Piegādātājs neveic Līguma 4.4. punkta minētās darbības;
6.1.7. Piegādātājs nepilda citus Līguma nosacījumus.
6.2. Ja Līdzēji  nevar vienoties  par  Preces cenas samazināšanu saskaņā ar Līguma 2.3.punktā 

noteikto,  Ārstniecības  iestāde  ir  tiesīga  izbeigt  Līgumu  konkrētā  pozīcijā,  ja  nākamais 
Konkursā uzvarējušais piegādātājs  var nodrošināt  piegādi ņemot vērā Līguma 2.3.punkta 
nosacījumus.

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

6.4. 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. 

6.5. 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.

7. Nepārvarama vara
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7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 
ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts varas un 
pārvaldes,  pašvaldību  institūciju  pieņemtie  lēmumi,  kuri  ierobežo  vai  izslēdz  Līguma 
izpildes  iespējas  (tiesas  pieņemtie  lēmumi,  avārijas,  ugunsnelaime,  plūdi  Ārstniecības 
iestādes vai Piegādātāja objektos utt., kas ir saitīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu).

7.2. Puse,  kura  atsaucas  uz  7.1.punktā  minētajiem  apstākļiem,  par  to  iestāšanos  otrai  Pusei 
paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs)  darba dienu laikā,  pievienojot kompetentas  valsts  institūcijas 
izziņu, kas apstiprina šo faktu.

8. Citi nosacījumi
8.1. 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.

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

8.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi 
zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.

8.4. Visas  domstarpības,  kas  saistītas  ar  šī  Līguma  izpildi  tiek  risinātas  Pusēm  savstarpēji 
vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

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

No Ārstniecības iestādes puses:
Vārds, uzvārds: Uģis Zeltiņš
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:       _____________________________

          
8.7. Pušu  juridiskās  adreses  vai  bankas  rekvizītu  maiņas  gadījumā,  Puses  pienākums  ir  7 

(septiņu) kalendāro dienu laikā paziņot otrai Pusei.
8.8. Līgums ar pielikumu Nr.1 sastādīts divos eksemplāros, uz _______lapām, no kuriem viens 

atrodas  pie  Piegādātāja,  otrs  pie  Ārstniecības  iestādes,  visiem  eksemplāriem  ir  vienāds 
juridiskais spēks.

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 
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________________________________
Valdes loceklis: Uģis Zeltiņš

Pielikums Nr. 1
2012.gada __._________ Iepirkuma līgumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DAUDZUMI UN CENAS
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	1.9.10. Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu bez PVN un preču kopējo cenu bez PVN. Piedāvājuma cenās ir jāietver nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos.

	1.10. Iepirkuma metode
	1.10.1. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss.

	1.11. Finansēšanas avots
	1.11.1. Pasūtītāja pašu finansējums.

	1.12. Konkursa nolikuma grozījumi
	1.12.1. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus iepirkuma konkursa nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Izdarot grozījumus, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši „Publisko iepirkumu likums” 29. panta trešās daļas prasībām.
	1.12.2. Tā kā pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājaslapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

	1.13. Pretendentu piedāvājumu labošana vai atsaukšana
	1.13.1. Konkursa pretendentiem ir tiesības izmainīt vai atsaukt piedāvājumu (tajā skaitā grozīt cenu), rakstiski paziņojot par to iepirkuma komisijai līdz nolikuma 1.7.1. apakšpunktā noteiktajam termiņam.
	1.13.2. Jebkurš pretendenta paziņojums par izmaiņām pretendenta piedāvājumā vai piedāvājuma atsaukšanā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts saskaņā ar nolikuma 1.9.punkta prasībām, uz aploksnes attiecīgi skaidri un salasāmi norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”.
	1.13.3. Pēc nolikuma 1.7.1. apakšpunktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta atlases dokumentu vai piedāvājumu labot nedrīkst.


	2. Informācija par līguma priekšmetu
	3. Prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju
	3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona;
	3.2. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
	3.3. Pretendenta apliecinājums, ka uz to nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā 1.,2.,3.,4.,5.,10. un 11. punktā noteiktie pretendentus izslēdzošie nosacījumi, ievērojot 4.daļas nosacījumus.
	3.4. Informācija par Pretendenta finansiālo stāvokli par 2009., 2010. un 2011.gadu, kas satur peļņas un zaudējumu aprēķinus (kopijas). Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk iesniedz informāciju par noslēgtajiem finanšu gadiem;
	3.5. Apliecinājums no ražotāja, ka Pretendents ir ražotājs, no ražotāja vai no ražotāja autorizēta dīlera autorizēts piegādāt piedāvājumā minēto reaģentus laboratorijas iekārtām.
	3.6. Pretendentam, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma desmit darba dienu laikā ir jāiesniedz:
	3.6.1. kompetentas institūcijas izziņu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;
	3.6.2. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstī (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta), un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


	4. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana
	4.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz konkursa nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
	4.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem:
	4.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
	4.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
	4.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
	4.5.1. Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.
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	5. Uzvarētāja noteikšana
	5.1. Iepirkuma komisija par katru daļu atsevišķi izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.
	5.2. Ja komisija atklāj, ka ir iesniegti piedāvājumi ar vienādam cenām, komisija ar motivētu lēmumu izvēlas pasūtītājam izdevīgāko piedāvājumu.
	5.3. Ja komisija piedāvājumā ir labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu.

	6. Iepirkuma līgums
	6.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas ir pievienots Pielikumā Nr.4.
	6.2. Ja pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma projektu, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk piecpadsmit dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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