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 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Iepirkuma identifikācijas Nr. SVC 13/02

1. Pasūtītājs: SIA „Salaspils veselības centrs”, reģ.Nr.40003207873. 
Juridiskā adrese: Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV - 2121. 
Tālrunis: 67800741; Fakss: 67947792
Banka: AS „SEB banka”, konts: LV 89 UNLA 0033 3006 09714.
Kontaktpersona - Vita Upmane, tālruni 20011265, e-pasts: spmed@salaspilsvc.lv  

1.1. Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar SIA „Salaspils veselības centrs” valdes

 locekles 2013.gada 20.februāris rīkojums Nr.1-6/3 apstiprināta iepirkuma komisija. 

2. Iepirkuma  priekšmets:  „Oftalmoloģijas  iekārtu  iegāde  oftalmoloģijas  kabineta 
vajadzībām” iegāde saskaņā ar iepirkuma specifikāciju (pielikums Nr. 4).

3. Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

4. Paredzamais līguma izpildes laiks – līdz 2013.gada 30.aprīlim.

5. Līguma izpildes vieta – Lauku iela 8, Salaspils, LV-2121.

6. Piedāvājumi  iesniedzami  SIA „Salaspils  veselības  centrs” III.st.  1.kabinetā,  veselības 
centra  darba  laikā,  Lauku  ielā  8,  Salaspilī. Piedāvājumu iesniegšanas  termiņš  līdz 
2013.gada 04.marts plkst. 10.00.

7. Atbildīgā persona par iepirkumu Vita Upmane, tālr. 20011265.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN DOKUMENTU NOFORMĒJUMS
8. Pretendents  iesniedz pieteikumu iepirkuma procedūrai  „Oftalmoloģijas  iekārtu iegāde 

oftalmoloģijas kabineta vajadzībām”.

9. Atbilstoši pieteikuma obligātai formai (pielikums Nr.1).

10. Jāiesniedz Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija. 

11. Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums atbilstoši obligātai piedāvājuma formai (pielikums 
Nr.2),  ka  tam  nav  pasludināts  maksātnespējas  process,  apturēta  vai  pārtraukta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, 
ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; kā arī 
Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 
reģistrēts  Latvijā  vai  tā  pastāvīgā  dzīvesvieta  nav  Latvijā),  nav  nodokļu  parādi,  tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 
nepārsniedz 100 latus.

12. Jāiesniedz  Pretendenta  piedāvājums,  kas  aizpildīts  atbilstoši  iepirkuma  tehniskajai 
specifikācijai,  obligāti  jāaizpilda  tabulas  atbilstoši  4.  pielikumam un jānorāda  preces 
piegādes termiņš.

13. Finanšu  piedāvājumam  jābūt  izteiktam  latos  bez  PVN,  atsevišķi  norādot  PVN  un 
piedāvājuma cenu ar PVN.

14. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā,  aizzīmogotā aploksnē,  divos eksemplāros  (atsevišķi 
viens  eksemplārs  „Oriģināls”  un  viens  eksemplārs  „Kopija”).  Visiem  iesniegtajiem 
materiāliem  jābūt  cauršūtiem  ar  sanumurētām  lappusēm.  Piedāvājumu  paraksta 
uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru.

15. Ja Pretendenta piedāvājums neatbildīs iepriekš minētajām prasībām vai netiks iesniegti 
cauršūti (ar diegu) visi pieprasītie dokumenti - tas tiks noraidīts.
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16. Pretendentam jānodrošina visas iepirkuma specifikācijā minētās prasības. 

17. Pretendentam  ir  jāiesniedz  piedāvājums  par  visu  iepirkuma  priekšmetu  kopumā.  Ja 
piedāvājumā nebūs ietverta kāda no pozīcijām iepirkuma komisijai būs tiesības noraidīt 
pretendenta piedāvājumu.

18. No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar 
viszemāko cenu.

19. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad 
tiks  paziņots  uzvarētājs,  nenoslēgs  ar  Pasūtītāju  līgumu,  Pasūtītājs  ir  tiesīgs  par 
uzvarētāju atzīt cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu 
līgumu.

Pielikumā Nr.1. Pieteikums iepirkuma procedūrai.
Pielikumā Nr.2. Pretendenta apliecinājums.
Pielikumā Nr.3. Līguma projekts.
Pielikumā Nr.4. Iepirkuma tehniskā specifikācija.

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                       Anda Tribocka



Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
„Oftalmoloģijas iekārtu iegāde oftalmoloģijas kabineta vajadzībām” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. SVC 13/02)

Iepazinušies ar iepirkuma procedūras „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde oftalmoloģijas 
kabineta vajadzībām” (identifikācijas Nr. SVC13/02) prasībām un pieņemot visus tā 
noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies(-usies), apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma 
procedūras noteikumiem, nodrošināšu iepirkuma specifikācijā norādīto preci saskaņā ar 
piedāvājumā norādīto cenu.

Pretendenta nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Kontaktpersona
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot 
normatīvo  aktu  prasības  un  publiskos  ierobežojumus,  atbilstoši  pievienotā  Līguma 
noteikumiem un tehniskai specifikācijai.
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 
noformējumu,  atbilstību  iepirkuma  procedūras  Nolikuma  prasībām.  Visas  iesniegtās 
dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds _____________________________________
Ieņemamais amats _____________________________________
Paraksts _____________________________________
Datums __________ _________________

Pilnvarotā persona:
____________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



Pielikums Nr.2

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
Iepirkumā „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde oftalmoloģijas kabineta vajadzībām”

 (iepirkuma identifikācijas Nr. SVC 13/02)

Pretendenta nosaukums

Pretendenta reģistrācijas numurs

Pretendenta juridiskā adrese

Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā

Pilnvarojuma pamats

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1. nav  pasludināts  pretendenta  maksātnespējas  process,  apturēta  vai  pārtraukta 
pretendenta  saimnieciskā  darbība,  uzsākta  tiesvedība  par  pretendenta  bankrotu  vai 
netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents 
būs likvidēts;

2. pretendentam  Latvijā  un  valstī,  kurā  tas  reģistrēts  vai  kurā  atrodas  tā  pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus;

3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Pretendenta pārstāvis
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



Pielikums Nr.3

 LĪGUMS  Nr. ____________

Salaspilī,        2013.gada ______________

SIA „Salaspils veselības centrs”, tās valdes locekles Vitas Upmanes personā, kas rīkojas 
saskaņā  ar  veselības  centra  statūtiem,  turpmāk  tekstā  “Pircējs”,  no  vienas  puses  un 
_________________________,  tās  ______________  personā,  kas  rīkojas  saskaņā  ar 
sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā “Pārdevējs”, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, 
pamatojoties  uz  iepirkuma Nr.  SVC 13/02  „Oftalmoloģijas  iekārtu  iegāde  oftalmoloģijas 
kabineta vajadzībām” rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu:

1.Līguma priekšmets
Pircējs pasūta un pērk, un Izpildītājs apņemas piegādāt un pārdot Pircējam  Oftalmoloģijas 
iekārtu,  turpmāk  tekstā  Prece,  Pārdevēja  piedāvājumā ietvertajai  specifikācijai  (pielikums 
Nr.3) un par norādīto cenu.

2.Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2013.gada 30.aprīlim.

3.Norēķinu kārtība
3.1. Kopējā līguma cena sastāda Ls ----.-- (summa vārdiem), t.sk. PVN 21%.
3.2. Norēķini  notiek  7  (septiņu)  dienu  laikā  pēc  Preces  piegādes,  saskaņā  ar  Pircēja 

pārstāvja  parakstītām Preču pavadzīmēm. 

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pārdevējs apņemas:
4.1.1. Nodrošināt Pircējam Preces pieejamību atbilstoši līguma 1.punktam un par 3.1.punktā 

norādīto cenu.
4.1.2. Nodrošināt  Preču  piegādi,  uzstādīšanu  un  Pircēja  personāla  apmācību  darbam  ar 

iekārtu ___ (_______) dienu laikā no pasūtījuma dienas, pēc adreses Lauku ielā 8, 
Salaspilī ar savu transportu un uz sava rēķina.

4.1.3. Nodrošināt  Precēm 36 mēnešu  garantiju,  skaitot  no  dienas,  kad  Preces  uzstādītas 
Pircēja telpās; 

4.1.4. Apņemas garantijas laikā par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 
laikā,  ja  Puses  nevienojas  par  citu  termiņu,  pēc  Pircēja  paziņojuma  saņemšanas, 
novērst konstatētos defektus.   

4.1.5. Gadījumā, ja Pārdevējs atsakās vai nespēj novērst garantijas laikā radušos defektus, 
Pircējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieaicināt speciālistus šo defektu novēršanai 
un pieprasīt no Pārdevēja radušos izdevumus, kas saistīti ar defektu novēršanu. Šie 
izdevumi jāapmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas; 

4.1.6. Papildus  norādītājai  garantijai  Pārdevējs  apņemas  pēc  Pircēja  uzaicinājuma 
nodrošināt vismaz vienu reizi gadā Preču tehnisko apkopi garantijas termiņa ietvaros.

4.2. Pircējs apņemas veikt apmaksu par saņemto Preci saskaņā ar šī līguma 3.2.punktā 
noteikto apmaksas kārtību.

5.Līguma laušana
5.1. Pircējs  ir  tiesīgs  lauzt  šo  līgumu  pēc  savas  iniciatīvas,  neatlīdzinot  Pārdevējam 

radušos zaudējumus un izdevumus, ja Pārdevējs palielina piedāvātās Preces cenu.



5.2. Pircējs ir  tiesīgs  lauzt  šo  līgumu  pēc  savas  iniciatīvas,  neatlīdzinot  Pārdevējam 
radušos zaudējumus un izdevumus, ja Pārdevējs nenodrošina Preces piegādi termiņā 
un/vai piegādātā Prece neatbilst specifikācijai.

5.3. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt šo līgumu pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Pircēju 1 
(vienu) mēnesi  iepriekš,  ja Pircējs neveic maksājumus par Piegādāto Preci līgumā 
3.2.punktā noteiktā termiņā, vai veic tos nepilnā apmērā.

6. Pušu atbildība
6.1. Par  šajā  līgumā  minēto  saistību  neizpildi  vai  nepienācīgu  izpildi  vainīgā  Puse 

atlīdzina otrai Pusei nodarītos zaudējumus.
6.2. Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no 

Līguma cenas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet līgumsods nevar pārsniegt 
Līguma cenu.

6.3.    Gadījumā,  ja  Pārdevējs  kavē  Preces  piegādi,  Pircējs  ietur  līgumsodu  0.5% (nulle 
komats  piecu  procentu)  apmērā  no  Līguma  cenas  par  katru  nokavēto  dienu,  bet 
līgumsods nevar pārsniegt Līguma cenu.

6.4.     Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību pieprasīt to, kas nav ar šo līgumu 
vai normatīvajiem aktiem tām piešķirts.

7. Nepārvarama vara
7.1.      Gan Pircējs, gan Pārdevējs ir atbrīvoti no atbildības par šajā līgumā noteikto saistību 

neizpildi  vai  daļēju  izpildi,  ja  tā  radusies  nepārvaramas  varas  rezultātā.  Par 
nepārvaramas  varas  apstākļiem  tiek  uzskatītas  dabas  katastrofas,  karš  u.c.,  kas 
ietekmē šajā līgumā noteikto saistību izpildi. 

7.2.    Gan Pircējam, gan Pārdevējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrajai 
pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) dienu laikā.

7.3.      Gan Pircējs, gan Pārdevējs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas 
apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā ne Pircējs, ne 
Pārdevējs nav tiesīgs pieprasīt tādejādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek 
izbeigts  nepārvaramas  varas apstākļu  dēļ,  Pircējs  norēķinās  ar  Pārdevēju tikai  par 
faktiski piegādātajām precēm.

7.4.     Nepārvaramas  varas  apstākļiem  beidzoties  gan  Pircējam,  gan  Pārdevējam,  kurš 
pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt 
otrai pusei rakstisku paziņojumu.

8.Papildus nosacījumi
8.1. Pārdevējam nav tiesību nodot saistību izpildi trešajai personai.
8.2. Pienākumi un tiesības, kas nav ietvertas šajā līgumā, tiek regulētas atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem.
8.3. Līguma  noteikumus  un  atsevišķus  punktus  var  grozīt  tikai  Pusēm  rakstiski 

vienojoties.
8.4. Parakstot šo līgumu abas Puses apliecina, ka ir tiesīgas vai pilnvarotas parakstīt šāda 

satura līgumu.
8.5. Kad  kāds  no  līguma  punktiem  zaudē  spēku  vai  ir  pretrunā  ar  jaunizdotajiem 

normatīvajiem  aktiem,  tad  tas  neietekmē  pārējo  punktu  spēkā  esamību,  bet 
nepieciešamības gadījumā maināmi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
lai tiktu izpildītas līgumā noteiktās saistības.

8.6. Visi  šā  līguma  pielikumi,  papildinājumi  un  grozījumi,  kas  ir  parakstīti  Pusēm 
vienojoties, ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.



9. Citi noteikumi
9.1. Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm izskatāmi pārrunu ceļā, 

kad izlīgums netiek panākts, tad tiesu instancēs.
9.2. Šis līgums ir  sastādīts  latviešu valodā uz 3 (trīs)  lapām, tam pievienots 1 (viens) 

pielikums – piegādājamās Preces tehniskā specifikācija (kas iesniegta kā iepirkuma 
piedāvājuma sastāvdaļa) uz 2 (divām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no 
kuriem viens atrodas pie Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pircējs: Pārdevējs:
SIA “Salaspils veselības centrs”
Lauku 8, Salaspils, LV – 2121
reģ. Nr. 40003207873
SEB Banka
LV 89UNLA0033300609714
Kontakttālrunis:20011265
E-pasts: spmed@salaspilsvc.lv

_______________________
Valdes locekle V.Upmane



Pielikums Nr.4
Iepirkuma tehniskā specifikācija

Iepirkumā „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde oftalmoloģijas kabineta vajadzībām” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. SVC 13/02)

Nemidriātiskā funduskamera

Nr. Parametri
Atbilstība, norādot 

konkrētu Pretendenta 
piedāvāto iekārtu 

raksturojošu lielumu
Ražotājs, modelis:

1. Nemidriātiskā funduskamera novietojama atsevišķa galdiņā, savienota ar 
datoru un krāsu printeri

1.1. Funduskameras tehniskas prasības

1.1.1. Fotografēšanas leņķis 60º x 45º reāls tīklenes attēls;

1.1.2. Fotografēšanas režīms: nemidriātisks bez zīlītes paplašināšanas;

1.1.3. Minimālais zīlītes izmērs tīklenes fotografēšanai: 2.2 mm;

1.1.4. Fotografēšanas iespēja neaptumšojot telpu, dienas gaismā;

1.1.5. Fokusēšana: fokusēšana uz PC monitora;

1.1.6. Zibspuldze: infrasarkana un baltas gaismas, maksimāli samazināts apžilbināšanas 
efekts;

1.1.7. Iebūvēta 2.0 Megapikseļu infrasarkanās gaismas CCD kamera attēlu uzņemšanai.

2. Datu apstrādes programmatūras iespējas

2.1. Pacientu datu bāzes veidošana;

2.2. Datu dokumentēšana un saglabāšana, dinamikas analīze;

2.3. Palielinājuma funkcija;

2.4. Panorāmas bilžu veidošanas funkcija;

2.5. Diska/ekskavācijas  mērījumu  veikšana,  diska  mērījumi  (horizontāli,  vertikāli), 
ekskavācijas mērījumi (horizontāli, vertikāli);

2.6. Ārējo datu imports: iespēja pievienot attēlam tekstu un attēlus;

2.7. Datu  eksports:  programma  savietojama  ar  DICOM  (Digital  Imaging  and 
Communications in Medicine);

2.8. Melnbalts režīms;

2.9. Kontrasta filtrs;

2.10. Apgriezto krāsu filtrs;

2.11. Spilgtuma, kontrasta un gamma kontrole.

3. Datora tehniskas prasības

3.1. Galda  dators  apvienots  viena  korpusā  ar  LCD  monitoru  (iMAC  21,5”  vai 
ekvivalents), novietots kopa ar funduskameru viena galdiņā:

3.1.1. Procesors: Intel i5 Quad-Core 2.5 MHz vai labāk;

3.1.2. Operētājsistēma: Windows 7 Profesional;

3.1.3. RAM atmiņa: 4 GB vai labāk;



3.1.4. Ekrāna izmērs: ne mazāk, kā 21”;

3.1.5. Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080; 32 biti, vai labāk;

3.1.6. Cietais disks: 500 GB vai labāk;

3.1.7. Vismaz 4 USB porti;

3.1.8. FireWire 800 (ThunderBolt) ports savienojumam ar funduskameru;

3.1.9. Pele un klaviatūra;

3.1.10. Vada un bezvada datora tīkla (LAN) kartes;

3.1.11. Savietojams ar acu kabinetā esošu krāsu printeri.

4. Komplektācija

4.1. Nemidriātiskās funduskameras korpuss;

4.2. Zoda balsts un zoda balsta papīrs;

4.3. CD ar programmatūru un lietošanas instrukciju;

4.4. Dators;

4.5. Elektriski regulējams galdiņš funduskameras un datora novietošanai;

4.6. Lietošanas instrukcija latviešu valodā.

4.7. Garantija 36 mēneši

Spraugas lampa (biomikroskops)

Nr. Parametri
Atbilstība, norādot 

konkrētu Pretendenta 
piedāvāto iekārtu 

raksturojošu lielumu
Ražotājs, modelis:

1. Spraugas lampa (biomikroskops) novietojama uz kabineta esošu elektrisku 
galdiņu

1.1. Spraugas lampas (biomikroskop) tehniskas prasības

1.1.1. Mikroskopa tips: binokulārais nepārtraukts Zoom

1.1.2. Kopējais palielinājums: ne mazāk, ka 6X~33X

1.1.3. Redzes lauks: ne mazāk, ka 37mm~7mm

1.1.4. Redzes lauks: ne mazāk, ka 37mm~7mm

1.1.5. Starpzīlīšu attāluma regulēšana: ne mazāk, ka 48.5~80mm

1.1.6. Darba attālums: ne mazāk, ka 80mm

1.1.7. Spraugas platums ne mazāk, kā : 0~14mm

1.1.8. Spraugas garums ne mazāk, kā: 0.2~14mm

1.1.9. Spraugas rotācija: ne mazāk, ka ±90º nepartraukti

1.1.10. Filtri: Cobalt zilais, siltumu absorbējošais, bezsarkanais



1.1.11. Okulāri: 12.5x

1.1.12. Spraugas lampas kustības diapazons: ne mazāk, ka 30mm (Z), 110mm (X), 115mm 
(Y)

1.1.13. Zoda balsta regulēšanas diapazons: ne mazāk, ka 70mm

1.1.14. Gaismas avots: halogēna spuldze 6V 20W – PG22

1.1.15. Spraugas lampas svars: ne vairāk, ka 6.1 kg

2. Komplektācija

2.1. Spraugas lampa (biomikroskops) savietojama ar esošu elektrisku galdiņu;

2.2. Zoda balsts un zoda balsta papīrs;

2.3. Elektriska galdiņa pielāgošana jaunas lampas montāžai;

2.4. Spraugas lampas un zoda balsta montāža uz elektrisku galdiņu;

2.5. 1Lietošanas instrukcija latviešu valodā.

2.6. Garantija 36 mēneši


