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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma procedūra, nosaukums un identifikācijas numurs 

1.1.1. Iepirkuma procedūra tiek veikta Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta kārtībā (turpmāk tekstā 

Iepirkuma procedūra). 

1.1.2. Nosaukums un identifikācijas numurs: Iepirkuma procedūra “Individuālo auss ieliktņu 

izgatavošanas materiālu piegāde”, ID Nr. LNS 2015/3. 

1.1.3. Paredzamā līgumcena- mazāka par 42 000 euro. 

1.1.4.  Iepirkuma procedūru veic biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisija 

(2015. gada 26. marta rīkojums Nr. 18), turpmāk – Iepirkuma komisija. 

1.2. Pasūtītājs un iepirkuma līguma slēdzējs 

1.2.1. Pasūtītājs 

Pasūtītājs - Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (saīsinājums – LNS), turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs. 

Pasūtītāja rekvizīti: 

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083, 

Reģistrācijas Nr. 40008000615,  

Tālrunis: +371 67470444, fakss: +371 67470444 

Bankas rekvizīti: 

Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs 

Bankas kods: TRELLV22 

Konta Nr. LV48TREL9185276004000 

 

Pasūtītājs veic iepirkumu Līguma slēdzēja SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vajadzībām. 

1.2.2. Iepirkuma Līguma slēdzējs 

Iepirkuma Līguma slēdzējs - SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, turpmāk tekstā - Pircējs 

vai SIA LNS SPC 

Iepirkuma Līguma slēdzēja rekvizīti: 

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083, 

Reģistrācijas Nr. 40003276127,  

Tālrunis: +371 29556606, fakss: +371 67453242 

Bankas rekvizīti: 

Banka: AS SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283 

1.3. Iepazīšanās ar iepirkuma procedūras nolikumu 

1.3.1. Ar iepirkuma procedūras nolikumu (turpmāk tekstā - Nolikums) un pārējo dokumentāciju 

(skaidrojumi, atbildes uz jautājumiem) var iepazīties un to lejuplādēt interneta mājas lapā 

www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi”. Uzskatāms, ka visi ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši 

informāciju, ja Pasūtītājs to publicējis interneta adresē: 

http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/. 

1.3.2. Iepirkuma kontaktpersona: iepirkuma komisijas locekle, komisijas sekretāre Aija Sannikova, 

tālrunis +371 25155419, fakss +371 67470444, e- pasts: iepirkumi@lns.lv. 

http://www.lns.lv/
http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/
mailto:iepirkumi@lns.lv
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1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš 

1.4.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 

16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 13. aprīlim plkst. 14:00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo 

savienība”, LNS birojā, 2. kabinetā (2. stāvs), Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083. 

1.4.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi, nogādā ar kurjeru vai nosūta pa pastu. 

Piedāvājumam jābūt nogādātam Nolikuma 1.4.1. punktā norādītajā adresē līdz 1.4.1. punktā 

minētajam termiņam. 

1.4.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek 

iesniegts pēc Nolikuma 1.4.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai 

piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.5.1. punktā minētajām prasībām (nav norādīts iesniedzējs un 

adresāts). Saņemot piedāvājumu, kura iepakojums nav aizlīmēts vai kas neatbilst Nolikuma 1.5.1. 

punkta prasībām, Pasūtītāja pārstāvis sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma vai 

neatbilstības veidu, piedāvājuma saņemšanas laiku un apstākļus. Izziņas viens eksemplārs kopā ar 

piedāvājumu tiek atdots vai nosūtīts pretendentam.  

1.4.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot pretendenta nosaukumu, tā adresi, 

piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.  

1.5. Piedāvājuma noformēšana 

1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), lai tajā iekļautā 

informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Uz aploksnes 

(iepakojuma) jābūt sekojošai informācijai: 

 Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-

1083; 

 Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese); 

 Piedāvājums: Iepirkuma procedūrai “Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu 

piegāde”; ID Nr. LNS 2015/3. 

1.5.2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums bez piedāvājuma variantiem 2 (divos) eksemplāros- 1 

(viens) oriģināls (ORIĢINĀLS) un 1 (viena) kopija (KOPIJA). 

1.5.3. Piedāvājumam jābūt: 

 datorsalikumā, rakstveidā papīra eksemplāros; 

 ar satura rādītāju; 

 ar sanumurētām lapām; 

 latviešu valodā (izņemot Nolikuma 4.4. punktā noteiktos dokumentus); 

 caurauklotam. 

1.5.4. Uz pēdējās piedāvājuma lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms ar 

pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu 

parakstu un pretendenta zīmoga (ja tāds paredzēts) nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis vai 

viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta 

sagatavošanas datums un vieta.  

1.5.5. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvara 

(kopija vai oriģināls) pārstāvēt pretendentu.  

1.5.6. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu 

noformēšanai. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai 

dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši LR Ministru kabineta 

22.08.2000. noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 

prasībām. Pieļaujams, ka Pretendents dokumenta tulkojumu latviešu valodā apliecina pats un 

tulkojuma pareizību apstiprina pretendenta pārstāvis.  

1.5.7. Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma 

prasībām, komisija var lemt un tos noraidīt ņemot vērā samērīguma principu. 
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1.5.8. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai 

matemātiskām kļūdām. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, 

noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

1.5.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Visi iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jānoformē un dokumentu kopijas 

jāapliecina atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 

28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” prasībām. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33. panta septīto daļu, pretendents 

iesniedzot piedāvājumu ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību 

apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja 

Pretendents iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar vienu 

apliecinājumu, tas papildus iekļauj šādu ieteicamo apliecinājumu: „Apliecinām, ka xxx (Pretendenta 

nosaukums, reģistrācijas numurs) piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumi un tulkojumi ir 

pareizi un atbilst oriģinālam” (un norāde - vieta, datums, amats, paraksts, paraksta atšifrējums”.  

1.5.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.4.3. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums 

un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts, CPV kods  

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu, turpmāk arī Materiāli 

vai Preces, piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums). 

2.1.2. Klasifikācija: CPV kods- 33185100-1 (dzirdes aparātu detaļas un piederumi). 

2.1.3. Materiālu apjoms (Nolikuma 1. pielikuma sadaļas „IEPIRKUMA MAKSIMĀLAIS 

APJOMS” tabulas 4. kolonnā un Nolikuma 4. pielikuma tabulas 6. kolonnā norādītais) ir 

maksimālais prognozējamais. Pircējam nav pienākums iepirkt visu apjomu, bet tādu, kāds 

nepieciešams klientu vajadzību apmierināšanai caur Pircēja darbību valsts piešķirtā finansējuma 

ietvaros. 

2.1.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.1.5. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā. 

2.1.6. Pretendenta piedāvājumā jābūt piedāvātām visām 19 preču pozīcijām. 

2.1.7. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

2.2. Iepirkuma līguma izpilde  

2.2.1. Preču piegādes vieta - Rīgā, Elvīras ielā 19 (NUTS kods: LV006). 

2.2.2. Iepirkuma līguma termiņš:  

2.2.2.1.   Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji. 

2.2.2.2.   Līguma darbība noteikta līdz Pušu saistību izpildei, bet ne ilgāk par 2016. gada 31. 

decembri. 

2.2.2.3.   Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, ja no valsts budžeta pilnīgi vai daļēji netiek 

piešķirts finansējums Aparatūras apmaksai. 

2.2.3. Materiālu piegāde plānota trīs partijās. 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN PIEDĀVĀJUMIEM 

3.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

3.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 
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iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

3.2.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

3.3. Pretendenta piedāvātie materiāli atbilst visām pamatprasībām, kas ir izklāstītas atbilstošajās 

direktīvās, un ir ievērotas attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras izplatīšanai Eiropas 

Savienībā. 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši pieteikuma formai, kas pievienota 

nolikumam kā 2. pielikums. 

4.2. Spēkā esošs CE sertifikāts (kopija) vai ekvivalents vai Eiropas Kopienas (EK) ražotāja 

atbilstības deklarācija vai ekvivalents (kopija) katram materiālam. 

4.3. Tehniskais- finanšu piedāvājums (aizpildīta tehniskā- finanšu piedāvājuma forma MS Excel 

tabulā (Nolikuma 4. pielikums), kurā jānorāda visa tehniskā informācija par palīgmateriāliem un 

cenas: 

 (3) kolonnā pretendents norāda piedāvāto Materiālu pilnu tehnisko raksturojumu tā, lai 

komisija varētu novērtēt atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām; 

 (6) kolonnā pretendents norāda 1 (vienas) vienības cenu euro (EUR) bez PVN; 

 (7) kolonnā pretendents norāda preču pozīcijas summu euro (EUR) bez PVN; 

 (7) kolonnas 20. rindā pretendents norāda visu pozīciju summu euro (EUR) bez PVN; 

 zem aizpildītās piedāvājuma tabulas pretendents norāda piedāvājuma cenu ar vārdiem. 

4.4. Ražotāja produkcijas informācija vai tās ekvivalents katram materiālam (nav jāiešuj kopā ar 

pārējiem piedāvājuma dokumentiem un drīkst būt angļu valodā). 

4.5. Preču pozīcijām Nr.1., 2., 3., 4., 9., 11., 13., 14., 19. (Nolikuma 1. pielikums un 4. pielikums) 

jāiesniedz drošības datu lapas un to tulkojumi latviešu valodā. 

4.6. Visur Tehniskajā specifikācijā norādītos konkrētos izstrādājumus ar konkrētām tirdzniecības 

markām, lasīt: „... vai ekvivalents”. 

4.7. Cenas finanšu piedāvājumā jānorāda euro (EUR) ar diviem cipariem aiz komata. Cenas ar 

diviem cipariem aiz komata jau ir jāievada tabulā, lai izvairītos no nesakritībām noapaļošanas dēļ. 

4.8. Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents. Pasūtītājs Tehniskā- finanšu 

piedāvājuma formā nav ievietojis aizsargātas formulas. 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJS 

5.1. Piedāvājumu vērtēšana 

5.1.1. Vērtēšana notiek secīgi sekojošos posmos: 

5.1.1.1 piedāvājuma atbilstība noformējuma prasībām; 

5.1.1.2 piedāvājuma un pretendenta atbilstība atlases prasībām; 

5.1.1.3 piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām; 

5.1.1.4 finanšu piedāvājumu vērtēšana; 

5.1.1.5 piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana; 

5.1.1.6 pretendenta atbilstības PIeL 8.
2
 panta piektās daļas noteikumiem pārbaude. 

5.1.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā. 

5.1.3. Piedāvājuma atbilstību noformējuma prasībām komisija vērtē atbilstoši Nolikuma 1.5.7. punktā 

noteiktajam. 

5.1.4. Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu vai noraidīt tā piedāvājumu jebkurā no vērtēšanas 

posmiem gadījumos, ja: 

5.1.4.1. pretendents un/vai tā piedāvājums neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem; 
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5.1.4.2. pretendents norādījis nepatiesas ziņas; 

5.1.4.3. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību noteiktajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 

Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju); 

5.1.4.4. pretendenta finanšu piedāvājumā nav piedāvāti visi Materiāli (nav piedāvājuma visās 

Preču pozīcijās); 

5.1.4.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām; 

5.1.4.6. pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai 

pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis preču paraugus. 

5.1.5. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju 

no kompetentām iestādēm. 

5.1.6. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros 

atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas. 

5.1.7. Par uzvarējušo pretendentu tiek atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma 

Nolikuma prasībām, kurš nav izslēdzams saskaņā ar PIeL 8.
2 

panta regulējumu, un kura finanšu 

piedāvājuma cena ir viszemākā. 

5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs  

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem 

piedāvājumiem. 

6. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

6.1. Pircējs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3. 

pielikums). 

6.2. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pircēja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas 

priekšmets. 

6.3. Uzvarējušā pretendenta faktiskā rīcība 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc pasūtītāja rakstiska 

uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas, nenoslēdzot līgumu, tiek uzskatīta par atteikšanos slēgt 

līgumu. 

6.4. Pircējam ir tiesības neslēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums (nav pieejami finanšu resursi, mainās prasības iepirkuma priekšmetam u.c.).  

 

Nolikumam ir sekojoši 4 (četri) pielikumi: 

1.pielikums Tehniskā specifikācija 

2.pielikums Pretendenta pieteikums (forma) 

3.pielikums Līguma projekts 

4. pielikums Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma 
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1. pielikums 

iepirkuma procedūras “Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, 

ID Nr. LNS 2015/3 nolikumam 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Divkomponentu  auss  nospiedumu masa (Ear impression material) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Masas sastāvs Uz silikona bāzes (mīksts) 

 nospieduma sagatavošanai ar šļirci 

 Vulkanizējas pie proporcijas 1:1 

Iepakojums pa: ~700g x2 

Drošības datu lapa (latviešu valodā) obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. g. 31. decembris 

 

2. Ieliktņu izgatavošanas materiāls, caurspīdīgs (Cieto auss ieliktņu izgatavošanai) 

 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Masas sastāvs UV gaismas polimerizācijas materiāls 

 Materiāls BTE cieto ieliktņu izgatavošanai 

 caurspīdīgs 

Iepakojums pa: ~600g 

Drošības datu lapa (latviešu valodā) obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. gada 31. decembris 

 

3. Želeja/ dublējamā masa (Fotogel/Duplicating material) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs hdyrocolloid material 

 Materiālu var izmantot UV polimerizācijas, akrila 

aukstās polimerizācijas procesā un silikona aukstās 

vulkanizācijas procesā 

 gatavs lietošanai 

Iepakojums pa: ~ 6kg 

Drošības datu lapa (latviešu 

valodā) 

obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. gada 31. decembris 

 

4. Vasks, speciālais(Immersion wax, spetial) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs vaska sastāvs nospiedumu izolācijai  

 universāli piemērots A - un C - tipa silikona 

nospieduma materiāliem. 

 Kausēšanas t=95°C 

Iepakojums pa: ~500g 
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Drošības datu lapa (latviešu valodā) obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. gada 31. decembris 

 

5. Radziņš 15 mm (Ear mould insert) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs PVC (Mould insert) 

izmērs 15mm, caurums 1mm 

 5mm izliekums 

 

6. Tamponi no kokvilnas materiāla (auss aizsardzībai pirms nospieduma masas iepildīšanas) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs Kokvilna+diegs 

Izmērs dažādu izmēru 0.5-1.25cm 

 Auss aizsargāšanai nospieduma izgatavošanas laikā 

 

7. 1 m PVC skaņas caurulītes 2,0x3,0 (PVC sound tube) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs caurspīdīgs PVC 

 2,0x3,0mm 

  

 

8. Pulējamā pasta (Polierpaste) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs Polierpaste 

 Pulēšanas disku pasta 

akrila ieliktņu spoguļ 

pulēšanai. 

Iepakojums pa: ~60g 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. 

gada 31. decembris 

 

9. Šķidrums ieliktņa tīrīšanai (Cleaner fluid) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs Tīrāmais šķidrums 

ideālai UV materiālu 

virsmas tīrības un 

gluduma iegūšanai. 

Iepakojums pa: ~1L 

Drošības datu lapa (latviešu valodā) obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. 

gada 31. decembris 

 

10. Skaņas caurulīte mīkstajiem ieliktņiem (PVC tube) 
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Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs caurspīdīgs PVC 

 2,0x3,1mm 

 Salocīta 60° leņķī 

 

11. Silikona Materiāls mīksto ieliktņu izgatavošanai (soft earmould) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Masas  

sastāvs 

augstas kvalitātes un pastāvīgi elastīgs 

silikons  

 Mīksto ieliktņu divkomponentu materiāls 

 Sacietēšanas laiks 1st. 

Drošības datu lapa (latviešu valodā) obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. gada 31. decembris 

 

12. Formas trauciņi (Gelform) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs PVC 

Izmērs Diam.50mm, h-38mm 

 ar noņemamu vāku 

 

13. Akrila ieliktņu masa/ monomērs (Acryl/B Monomer) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Masas sastāvs Šķidrumveida polimerizācijas materiāls 

 Nesatur amīnu un kadmiju, 

polimerizācijas laiks 12min., temp.40-45°C 

Iepakojums pa: ~0,5L 

Drošības datu lapa (latviešu valodā) obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. gada 31. decembris 

 

14. Akrila ieliktņu masa/ polimērs (Acryl/B Polymer) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Masas sastāvs Pulverveida polimerizācijas materiāls 

 Nesatur amīnu un kadmiju, 

polimerizācijas laiks 12min., temp.40-45°C 

Iepakojums pa: ~0,5kg 

Drošības datu lapa (latviešu valodā) obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. gada 31. decembris 

 

15. Skaņas caurulīte mīkstajiem ieliktņiem (PVC tube) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs caurspīdīgs PVC 

Izmērs 2,0x3,3mm 

 Salocīta 60° leņķī 
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16. Leņķītis skaņas caurulītes savienošanai (Elbow, pre-bent) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs PVC 

Izmērs 2,0x3, un 1,5x2,5mm 

 Salocīts 80° leņķī 

 

17. Maisīšanas kanulas  (Mixing Canulas) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs PVC 

 iekš.diam.4,8mm 

 Kop.diam.6,75mm 

 

18. Uzgaļi maisīšanas kanulām, iekš. diam. 4,8 mm (Mixing Canulas caps) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs PVC 

 iekš.diam.4,8mm 

 

19. Ieliktņu ultravioletās cietēšanas laka (Lacquers LP/H) 

  

Tehniskie parametri Prasības 

Sastāvs Gatava lietošanai vienkomponentu laka 

 ultravioletās cietēšanas laka, sacietēšanas 

laiks 1-7min. izturīga pret skrāpējumiem, 

caurspīdīga 

Iepakojums pa: ~100mL 

Drošības datu lapa (latviešu valodā) obligāti 

Derīguma termiņš Ne mazāk kā 2016. gada 31. decembris 
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IEPIRKUMA MAKSIMĀLAIS APJOMS 

 

Preču 

pozīcijas 

Nr. 
Preču pozīcijas nosaukums Mērvienība 

Materiālu 

maksimālais 

apjoms 

1 2 3 4 

1. 

Divkomponentu auss nospiedumu masa (Ear impression 

material) kg 80 

2. 

Ieliktņu izgatavošanas materiāls, caurspīdīgs (Cieto auss 

ieliktņu izgatavošanai) kg 40 

3. Želeja/ dublējamā masa (Fotogel/Duplicating material) kg 190 

4. Vasks, speciālais (Immersion wax special) kg 2 

5. Radziņš 15mm (Ear mould insert) gab. 6000 

6. 

Tamponi no kokvilnas materiāla (auss aizsardzībai pirms 

nospieduma masas iepildīšanas) gab. 8000 

7. 1m PVC skaņas caurulītes 2,0x3,0 (PVC sound tube) m 1300 

8. Pulējamā pasta (Polierpaste) kg 3 

9. Speciālais šķidrums ieliktņa tīrīšanai (Cleaner fluid) litri 3 

10. Caurulīte mīkstajiem ieliktņiem 2,0x3,1 (PVC tube) gab. 3000 

11. 

Silikona materiāls mīksto ieliktņu izgatavošanai (soft 

earmould) komplekts  48 

12. Formas Trauciņi (Gelform) gab. 200 

13. Akrila ieliktņu masa/ monomērs (Acryl/B Monomer) kg 40 

14. Akrila ieliktņu masa/polimērs kg 80 

15. Skaņas caurulīte mīkst. ieliktņiem 2,0x3,3mm gab. 600 

16. Leņķītis skaņas caurulītes savienošanai (Elbow, pre-bent) gab. 3000 

17. Maisīšanas kanulas iekš.diam. 4,8mm gab. 2000 

18. Uzgaļi maisīšanas kanulām gab. 40 

19. Ieliktņu UV cietēšanas laka gab. 10 
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2. pielikums 

iepirkuma procedūras “Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, 

ID Nr. LNS 2015/3 nolikumam 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS  

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā 

“Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”; ID Nr. LNS 2015/3 

 

Pretendents, __________________________________________________________,  
(pretendenta pilns nosaukums) 

vienotais reģ. Nr. ___________________, 

 

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____, 

 

biroja adrese _________________________________________, LV-____, 

 

tālr. _______, fakss _______, e- pasts:____________________, 

 

Banka:  

 

Bankas kods:  

 

Konta Nr. ___________________, 

 

tā _______________________________________________________________personā 
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu:  

 

 piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu 

piegāde”; ID Nr. LNS 2015/3;  

 apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma prasībām, tās ir saprotamas un garantē 

Nolikuma prasību izpildi; 

 apliecina, ka ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā noteikumiem, apņemas (ja tiek atzīts 

par uzvarētāju) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus, saskaņā ar 

iepirkuma Nolikuma 3. pielikumu; 

 apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei 

atbilstoši tehniskajai specifikācijai;  

 apliecina, ka līguma izpildes laikā piegādās preces par piedāvājuma cenu visā līguma darbības 

laikā; 

 apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:  

Pārstāvja amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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3. pielikums 

iepirkuma procedūras “Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, 

ID Nr. LNS 2015/3 nolikumam 

 

LĪGUMS PAR INDIVIDUĀLO AUSS IELIKTŅU IZGATAVOŠANAS MATERIĀLU PIEGĀDI 

(PROJEKTS) 

Pircēja līguma Nr. ______ 

 

Rīgā,         2015. gada ____. _____________ 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģ. 

Nr.40003276127, kuru pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Arnolds Pavlins, 

turpmāk tekstā saukta „Pircējs”, no vienas puses, un 

______________, reģ. Nr. kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv 

___________________, turpmāk tekstā „Piegādātājs”,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”, 

Pusēm ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju biedrības „Latvijas Nedzirdīgo 

savienība” rīkotajā iepirkuma procedūrā “Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, ID 

Nr. LNS 2015/3, turpmāk tekstā saukta Iepirkuma procedūra, 
 

1.Līguma priekšmets, tā vērtība. 

1.1. Līguma priekšmets ir individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu, turpmāk arī Materiāli vai 

Preces piegāde Pircējam. 

1.2. Precēm jāatbilst Iepirkuma procedūrā noteiktajām tehniskajām prasībām. 

1.3. Preču piegādes vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19. 

1.4. Materiāli un cenas noteikti Līguma 1. pielikumā un atbilst Piegādātāja piedāvājumam Iepirkuma 

procedūrā. 

1.5. Pircējam nav pienākums iegādāties visu Iepirkuma procedūras dokumentācijā norādīto Materiālu 

apjomu, bet tādu daudzumu, kāds nepieciešams Pircēja darbības nodrošināšanai valsts budžeta 

piešķirtā finansējuma ietvaros. 

1.6. Līguma kopējā summa noteikta līdz EUR _____,__ (_____,__ euro un __ centi) bez Pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN). 

1.7. PVN nav Līguma priekšmeta daļa, PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

1.8. Piegādātājam ir saistošas visas Iepirkuma procedūras nolikuma prasības. 
 

2. Pušu saistības. 

2.1. Piegādātāja saistības. 

2.1.1. Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde - trīs partijās. 

2.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Materiālu atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām. 

2.1.3. Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo materiālu sertifikāciju Latvijas Republikā, ja 

to paredz normatīvie akti. 

2.2 Pircēja saistības. 

2.2.1. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.2.2. Pircējs apņemas nodrošināt Piegādātāja piegādāto Preču nekavējošu pieņemšanu. 
 

3. Aparatūras pasūtīšana un nodošana - pieņemšana. 

3.1. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei: 
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3.1.1. Pircēja pilnvarotais pārstāvis- SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” 

izpilddirektors (Līguma slēgšanas laikā Eduards Bērziņš – Lācis, tālrunis +371 29196805, e-

pasta adrese: surdocentrs@gmail.com); 

3.1.2. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis _______________, tālr. ________, e- pasts: 

______@________. 

3.2. Preces tiek pasūtītas un piegādātas trīs atsevišķās partijās atkarībā no Pircējam nepieciešamā 

apjoma. Pasūtījumu veic SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētājs. 

3.3. Piegādātājs piegādā Preces 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtīšanas dienas. 

3.4. Par piegādāto Preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pircējam nodod Preces un 

Piegādātāja un Pircējam pilnvaroti pārstāvji paraksta attiecīgos pieņemšanas – nodošanas aktus. 

3.5. Kopā ar Preču partiju Piegādātājs iesniedz datu drošības lapas latviešu valodā tām Precēm, kurām 

tas noteikts Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā. 

3.6. Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Preces (visu vai daļu) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvus 

Materiālus, Pircējs nosūta Piegādātājam brīdinājuma vēstuli. Ja Piegādātājs 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā pēc brīdinājuma vēstules saņemšanas nav piegādājis atbilstošus Materiālus, Pircējam ar 

vienpusēju rakstisku paziņojumu ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt Līgumu. 

3.7. Ja Piegādātājs piegādājis neatbilstošus Materiālus, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda 

atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš piecpadsmit darba dienu laikā. Defekta 

aktu paraksta Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana 

iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

 

4. Garantijas un risks. 
4.1 Gadījumos, kad rodas strīds, vai defekti radušies ražotāja vainas vai nepareizas ekspluatācijas 

rezultātā, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Par eksperta pakalpojumiem maksā vainojamā puse. 

4.2 Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt neatbilstošo Materiālu nomaiņu 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pircēja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža. 

4.3 Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas risku līdz 

tās nodošanai Pircējam. 
 

 

5. Norēķinu kārtība. 

5.1. Pircējs veic samaksu par piegādātajām Precēm pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 20 

(divdesmit) dienu laikā to pārskaitot Piegādātāja bankas kontā. 

5.2. Īpašuma tiesības uz Precēm pāriet no Piegādātāja uz Pircēju pēc tam, kad Pircējs veicis pilnu 

samaksu par piegādāto Preču partiju. 
 

6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana. 

6.1. Par katru nokavēto Preču piegādes dienu Piegādātājs Pircējam maksā soda procentus 10 % (desmit 

procenti) apmērā dienā no nepiegādāto Preču vērtības. 

6.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Pircējs maksā Piegādātājam soda procentus 10 % (desmit 

procenti) apmērā dienā no neapmaksāto Preču vērtības. 

6.3. Ja Piegādātājs kopā ar Preču partiju nav iesniedzis datu drošības lapas latviešu valodā, tas maksā 

Pircējam līgumsodu 10 % apmērā no piegādāto Preču vērtības. 

6.4. Pircējam ir tiesības ieturēt soda procentus un līgumsodu no Piegādātājam pienākošajiem 

maksājumiem. 

 

7.  Nepārvarama vara. 
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski 

mailto:surdocentrs@gmail.com
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ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas 

uzskata, ir iespējams, un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otrās Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 
 

8. Līguma darbības laiks. 
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji. 

8.2. Līguma darbība noteikta līdz Pušu saistību izpildei, bet ne ilgāk par 2016. gada 31. decembri. 

8.3. Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, ja no valsts budžeta pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts 

finansējums Preču apmaksai. 

8.4. Preču piegāde- no līguma noslēgšanas līdz 2016. gada 31. decembrim trīs atsevišķās partijās, pēc 

Pircēja pieprasījuma. 
 

9. Nobeiguma noteikumi. 

9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. 

Gadījumā, ja puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā. 

9.2. Līgums var tikt papildināts, grozīts (izņemot līgumcenas), vai priekšlaicīgi izbeigts, Pusēm 

savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās 

protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

9.3. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām ar 1 pielikumu uz __ lapām divos identiskos eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Piegādātāja. 

 

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.  

  Pircējs:       Piegādātājs: 
 

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” 

Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083 

Reģ. Nr. 40003276127 

Banka: AS SEB banka, Kurzemes filiāle 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283 

 

________________________ 

Arnolds Pavlins 

Pretendents 

Adrese 

Reģ. Nr.  

Banka:  

Bankas kods  

Konta Nr.  

 

_______________________________ 
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4. pielikums iepirkuma procedūras 

„Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, 

ID. Nr. LNS 2015/3 Nolikumam 

  

Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma 

  

Preču 

pozīcijas 

Nr. 

Preču pozīcijas 

nosaukums 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums, 

ražotājs, 

tehniskais 

raksturojum

s, atbilstība 

tehniskajām 

prasībām 

Mēr- 

vienība 

Mate- 

riālu 

apjoms 

Cena 

par 1 

vienību, 

euro 

bez 

PVN 

Preču 

pozīcijas 

summa, 

euro bez 

PVN 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Divkomponentu ieliktņu 

nospiedumu masa (Ear 

compression material)   kg 80   

2. 

Ieliktņu caurspīdīga masa 

(Ear compression 

material)   kg 40   

3. 

Želeja/ dublējamā masa 

(Fotogel/Duplicating 

material)   kg 190   

4. Vasks (Immersion wax)   kg 2   

5. 

Radziņš 1,5 mm (Ear 

mould insert)   gab. 6000   

6. 

Tamponi no kokvilnas 

materiāla (KOT-N-

BLOX)   gab. 8000   

7. 

1 m skaņas caurulītes 

2,0x3,0 (PVC tube)   m 1300   

8. 

Pulējamā pasta 

(Polierpaste)   kg 3   

9. 

Silikona šķidrums 

ieliktņa tīrīšanai (Silicone 

fluid)   litri 3   

10. 

Skaņas caurulīte 

mīkstajiem ieliktņiem 

(PVC tube)   gab. 3000   

11. 

Masa mīkstajiem 

ieliktņiem (soft 

earmould)   

komplekts 

atbilstoši 

prasībām 48   
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12. Trauciņi (Gelform)   gab. 200   

13. 

Akrila ieliktņu masa/ 

monomērs (Acryl/B 

Monomer)   kg 40   

14. 

Akrila ieliktņu masa/ 

polimērs (Acryl/B 

Polymer)   kg 80   

15. 

Skaņas caurulīte 

mīkstajiem ieliktņiem 

(PVC tube)   gab. 600   

16. 

Leņķītis skaņas caurulītes 

savienošanai (Elbow, pre-

bent)   gab. 3000   

17. 

Maisīšanas kanulas  

(Mixing Canulas)   gab. 2000   

18. 

Uzgaļi maisīšanas 

kanulām, iekš. diam. 5,4 

mm (Mixing Canulas 

caps)   gab. 40   

19. 

Ieliktņu ultravioletās 

cietēšanas laka (Lacquers 

LP/H)   gab. 10   

20. Summa kopā 

 

       Piedāvātā līgumcena par visu iepirkuma apjomu: EUR ______,___ (norādīt euro un centos 

vārdiem) bez PVN. 

       Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu 

saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, 

komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī 

peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās 

izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. 

Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs 

nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums. 

 
 

     

 

Apliecinu tehnisko- finanšu piedāvājumu:  

   

 
 

     

 

Pretendenta pārstāvja vārds, 

uzvārds: 
  

    

 

Pārstāvja amats:   

    

 

Paraksts:   

    

 

Datums:   

    

       

       

        


