
Apstiprināts 

SIA “Salaspils veselības centrs” 

2020. gada 25. marta valdes sēdē  

protokols Nr. 5 

 

Tehniskā specifikācija 
 

Tirgus izpētei 

“Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu uzpilde, atjaunošana 

un piegāde” 

 

Pasūtītājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” 

Reģistrācijas numurs: 40003207873  

Pasūtītāja juridiskā adrese: Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121 

Tālrunis: 67800740 

 

turpmāk – Sabiedrība. 

 

Tirgus izpētes priekšmets: Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu 

uzpilde, atjaunošana un piegāde. 

 

Kontaktpersona: Datorsistēmu un datortīklu administrators Jānis Daugaviņš, 

mob.tālr.29600552 

 

Tirgus izpētes CPV kods: 72500000-0 (Datorsaistītie pakalpojumi). 

 

Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 

vai izdrukātu, parakstītu un ieskenētu) nosūtot līdz 2020. gada 9. aprīlim plkst. 17.00 uz 

epastu: it@salaspilsvc.lv. 

 

Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši vai līdz summas 5000,00 EUR bez PVN apguvei. 

 

Darba uzdevums:  

1. Toneru kasešu uzpilde, atjaunošana un bezmaksas kasešu piegāde un savākšana: 5 darba 

dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma saņemšanas; 

2. Biroja tehnikas iekārtu profilaktiskās apkopes un remonti; 

 

Pakalpojuma sniegšanas kārtība: 

1. Toneru kasešu uzpilde, atjaunošana, kasešu piegāde: 
1.1. Toneru kasešu uzpildē jāizmanto tikai un vienīgi oriģinālo kasešu izejmateriāli. 

1.2. Toneru kasešu izdruku skaitam jābūt atbilstoši ražotāja noteiktajam. 

1.3. Toneru kasešu izdruku kvalitātei jābūt līdzvērtīgai oriģinālas kasetes drukas 

kvalitātei. 

1.4. Tonera kasešu cenā jābūt iekļautai kasešu piegādei.  

1.5. Tonera kasetes jāpiegādā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas. 

1.6. Tonera kasešu saņemšanas/piegādes vieta: Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, 

LV-2121; 

1.7. Garantijas termiņš: vismaz 3 mēneši; 

 

2. Biroja tehnikas iekārtu profilaktiskās apkopes un remonti pēc Sabiedrības 

pieprasījuma Sabiedrības centrālajā ēkā un struktūrvienībās (norādītajās adresēs) vismaz 

vienu reizi gadā. 

mailto:it@salaspilsvc.lv


2.1. Visi tehnikas remonti un apkopes pirms veikšanas jāsaskaņo ar Sabiedrības 

kontaktpersonu. 

2.2. Darbu izpildes tāmes jāsaskaņo pirms darbu veikšanas. Gadījumos, kad remontam 

nepieciešams izmantot kādus materiālus, to apjomus un cenas Sabiedrība saskaņo ar 

Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto tāmi. Norēķini tiks veikti, 

pamatojoties uz pušu saskaņoto tāmi, pēc Pretendenta iesniegtā rēķina. 

2.3. Iekārtu apkopēs jāiekļauj:   

 Mehānisko mezglu tīrīšana/diagnostika; 

 Papīra padeves mehānisma tīrīšana/ diagnostika; 

 Drukas iekārtas tīrīšana no iekšpuses/ārpuses; 

 Drukas iekārtas pilna diagnostika; 

 Atskaite par drukas iekārtas stāvokli/ izdruku skaita uzskaite. 

2.4. Ja nav iespējams veikt operatīvu remontu, jāparedz nodrošinājums ar rezerves iekārtu, 

ja tas Sabiedrībai nepieciešams uzņēmuma darbības nodrošināšanai.  

 

Prasības pretendentiem: 

1. Vismaz 12 mēnešu pieredze toneru kasešu uzpildē iepriekšējo 3 gadu laikā (ar 

piedāvājuma iesniegšanu pretendents apliecina prasītās pieredzes esamību. Pēc 

pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgo 

pieredzi); 

2. Vismaz 12 mēnešu pieredze biroja tehnikas iekārtu apkopes un remonta darbos 

iepriekšējo 3 gadu laikā (ar piedāvājuma iesniegšanu pretendents apliecina prasītās 

pieredzes esamību. Pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniedz dokumentus, kas 

apliecina attiecīgo pieredzi); 

 



PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ  

 „Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu uzpilde, atjaunošana un 

piegāde” 

 

Pretendents: 

 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas datums:  

Reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese:  

Kontaktpersona  

(Vārds, Uzvārds, amats): 
 

Tālrunis:  

E-pasts:  

Banka:  

Kods:  

Konta Nr.:  

 

 

Ar šo PRETENDENTA NOSAUKUMS apstiprina, ka piekrīt tirgus izpētes noteikumu 

prasībām un piedāvā veikt pakalpojuma izpildi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumu prasībām 

(tehnisko specifikāciju, finanšu piedāvājumu). 

 

1. Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

2.  PRETENDENTA NOSAUKUMS reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā 

noteiktajā kārtībā. 

3. Pakalpojuma sniegšanā tiks iesaistīti šādi darbinieki:  

3.1. Vārds, uzvārds, personas kods. 

 

4. Finanšu piedāvājums 

4.1. Toneru kasešu uzpilde, atjaunošana, oriģinālo kasešu piegādes maksa 

    

Toneru 

kasešu 

uzpildes 

maksa par 

vienību bez 

PVN 

Toneru 

kasešu 

uzpildes 

maksa par 

vienību 

skaitu bez 

PVN 

Toneru 

kasešu 

uzpildes un 

atjaunošanas 

maksa par 

vienību bez 

PVN 

Toneru 

kasešu 

uzpildes un 

atjaunošanas 

maksu par 

vienību 

skaitu bez 

PVN 

Oriģinālo 

kasešu 

piegādes 

maksa par 

vienību bez 

PVN 

Oriģinālo 

kasešu 

piegādes 

maksa par 

vienību 

skaitu bez 

PVN 

Nosaukums Skaits*             

CE 435 A 5             

Canon 719 5             

C 406 S 5             

Y 406 S 5             

M 406 S 5             

K 406 S 5             

CE 283 A 5             



CE 728 A 5             

CE 726 A 5             

CE 410 5             

CE 411 5             

CE 412 5             

CE 413 5             

CE 725 5             

CE 310 A 5             

CE 311 A 5             

CE 312 A 5             

CE 313 A 5             

Kopā bez PVN:             

 
* Dotajam skaitam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma 

ietvaros Sabiedrība pasūta tādu apjomu, kāds nepieciešams tās darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums 

ir ierobežots ar līgumu summu (5000 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši). 

 

4.2  Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošanas un remonta maksa 
 

 

 

 

 

 

Apkalpošanas un 

remonta maksa par 

vienu vienību, EUR 

bez PVN 

Apkalpošanas un 

remonta maksa par 

attiecīgo vienību 

skaitu, EUR bez PVN 

Nosaukums Skaits*   

HP P1102W 10   

Canon LBP2900 1   

HP 2600n 1   

Canon MF8040cn 1   

HP M12w 1   

Canon MF112 1   

Canon MF411dw 1   

HP 1600 1   

Canon LBP6230dw 2   

Kopā bez PVN:   

 

* Dotajam skaitam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Sabiedrībā modeļu 

klāsts var laika gaitā mainīties.  

 

Datums 

 

 

Vārds, uzvārds paraksts  

 

 

Amats 

 

 

 


