
CENU APTAUJA 

“IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču  

elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” 

 

 

INSTRUKCIJA PRETENDENTAM 

 

 

1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs”, 

reģistrācijas numurs: 40003207873, juridiskā adrese: Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils 

novads, LV-2121, tālr. 67800740, www.salaspilsvc.lv. 

2. Kontaktpersona: galvenā medicīnas māsa Ira Paegle, tālr. 29432688, e-pasts: 

virsmasa@salaspilsvc.lv. 

3. Iepirkuma priekšmets: sarakstā minēto IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču 

elektrodrošības un veiktspējas (funkcionālās) pārbaužu veikšana (skatīt pielikumā). 

4. CPV kods: 50400000-9 Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes 

pakalpojumi. 

5. Paredzamais līguma izpildes laiks: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas 

vai līdz līguma kopējās summas pilnīgai apguvei.  

6. Pakalpojuma sniegšanas adreses: 

6.1. Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads; 

6.2. Lauku iela 6/1, Salaspils, Salaspils novads; 

6.3. Daugavmalas iela 38-40, Saulkalne, Salaspils novads. 

7. Paredzamā līguma summa: līdz 9 900,00 EUR (deviņi tūkstoši eiro un 00 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 

8. Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

vai izdrukāts, parakstīts un ieskenēts) nosūtot līdz 2022. gada 10. maijam plkst. 10.00 uz e-

pastu: virsmasa@salaspilsvc.lv. 

9. Informācijas sniegšana: Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu 

iesniegšanas kārtību adresējami 2. punktā minētai kontaktpersonai līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. Līguma izpildes laikā līguma izpildītājs nevar sniegt pretenzijas 

par veicamo darbu apjomu un specifiku. 

10. Pretendenta piedāvājums: pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu piedāvājumu. Pēc 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu. 

11. Piedāvājuma cena: 

11.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar 

PVN. 

11.2. Visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju 

saņemšanu no trešajām personām u.c. maksājumi, kas nepieciešami pakalpojuma 

pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, sedz pasūtījuma izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām 

norādītajās cenās. 

12. Piedāvājuma izvēles kritērijs:  

12.1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar saimnieciski 

izdevīgāko (ar viszemāko) cenu un kurš atbilst Cenu aptaujas prasībām. 

12.2. Gadījumā ja būs iesniegti divi vai vairāki Pretendentu piedāvājumi ar vienādām 

piedāvājuma summām, tiks veikta izloze. 

12.3. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par 

pieņemto lēmumu. 

13. Lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu bez līguma slēgšanas: Pasūtītājs var pieņemt 

lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja cenu aptaujai 

netika iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda Instrukcijā pretendentam 

noteiktajām prasībām. 

http://www.salaspilsvc.lv/
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14. Prasības pretendentiem: 

14.1. Pretendents  ir reģistrēts atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām. Minētās prasības 

izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. 

14.2. Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam 

regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir 

jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.  

14.3. Pretendents ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši nacionālajiem 

normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju 

un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā 

reglamentētajā sfērā – atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču 

reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās 

uzraudzības kārtība" prasībām. Pretendenta rīcībā ir kvalificēts un pieredzējis personāls. 

Pretendents iesniedz apliecinājumus. Pasūtītājs informāciju pārbaudīs publiskajā datu 

bāzē www.latak.gov.lv.   

15. Pakalpojuma izpildes prasības: 

15.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu – veic medicīnisko ierīču elektrodrošības un 

funkcionālās pārbaudes atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko 

ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās 

uzraudzības kārtība" izvirzītajām prasībām.  

15.2. Izpildītāja izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. 

MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, 

izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.  

15.3. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītāja telpās, Pasūtītājam izdevīgā 

laikā, pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi Pakalpojuma sniegšanas laiku. 

Izpildītājs nodrošina, ka Izpildītāja darbinieki ievēro darba drošības un ugunsdrošības 

prasības, kā arī pēc iespējas mazāk traucē ārstniecības iestādes darbu.  

15.4. Izpildītājs nodrošina veikto tehnisko uzraudzības darbu dokumentēšanu un ierakstu 

veikšanu medicīniskās ierīces žurnālā. 

15.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas, Izpildītājs iesniedz parakstītu 

elektrodrošības pārbaudes pārskatu/protokolu un /vai funkcionālās pārbaudes 

pārskatu/protokolu. 

15.6. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildi ar savu darbaspēku, inventāru, materiāliem, 

transportu un tehnisko nodrošinājumu.  

15.7. Izpildītājs garantē, ka ir tiesīgs sniegt Pakalpojumu visā Līguma darbības laikā. 

15.8. Izpildītājs apņemas atbildību par profesionālajiem riskiem, kas saistīti ar Pakalpojuma 

izpildi, pamatojoties uz savu pieredzi līdzīgu uzdevumu veikšanā. 

 

Pielikumā: 

 - Pretendenta pieteikuma dalībai cenu aptaujā forma. 

-  IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču saraksts. 
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