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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma procedūra, nosaukums un identifikācijas numurs 

Iepirkuma procedūras veids – Iepirkuma procedūra tiek rīkota Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

noteiktajā kārtībā (turpmāk – iepirkums). 

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: „3D printera un programmatūras individuālo auss 

ieliktņu izgatavošanai iepirkums” ID Nr. LNS 2016/6. 

Iepirkuma procedūru veic biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisija (2016. gada 

1.novembra rīkojums Nr.48), (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 k-2, 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 Līgumslēdzējs vai SIA LNS SPC.  

Iepirkuma Līguma slēdzēja rekvizīti: 

Adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV-1083, 

Reģistrācijas Nr. 40003276127,  

Tālrunis: +371 26232209, fakss: +371 67453242 

Bankas rekvizīti: 

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle 

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) var iepazīties un to lejuplādēt 

interneta mājas lapā www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi”. Uzskatāms, ka visi ieinteresētie 

http://www.lns.lv/
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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. 

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 2016. gada 5.decembra plkst.14.00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo 

savienība”, LNS birojā, 2. kabinetā (2. stāvs), Elvīras ielā 19 k-2, 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. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot pretendenta nosaukumu, tā adresi, 

piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.4.4. 

punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.  

1.4.4. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc Nolikuma 1.4.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām vai piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.5.1. punkta un 1.5.2. punktā minētajām 

prasībām (nav norādīts iesniedzējs un adresāts; aploksne vai iepakojums nav slēgts), Pasūtītāja 

pārstāvis piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam. Šajā gadījumā, nosūtot piedāvājumu pa 

pastu, Pasūtītāja pārstāvis sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma vai 

neatbilstības veidu, piedāvājuma saņemšanas laiku un apstākļus.  

1.5. Piedāvājuma noformēšana 

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

redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.  

1.5.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jābūt sekojošai informācijai: 

Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV- 

1083 

Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) 

Piedāvājums: Iepirkuma procedūrai „3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu 

izgatavošanai iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/6. 

Norāde: Neatvērt līdz 2016. gada 5.decembra plkst. 14.00 

1.5.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums bez piedāvājuma variantiem par katru iepirkuma daļu 

atsevišķā sējumā 2 (divos) eksemplāros- 1 (viens) oriģināls (ORIĢINĀLS) un 1 (viena) kopija 

(KOPIJA). 

Piedāvājumam jābūt: 

1) datorsalikumā, rakstveidā papīra eksemplāros; 

2) ar sanumurētām lapām; 

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

4) 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 

http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/
mailto:iepirkumi@lns.lv
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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. 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. 

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

noformēšanai. 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, 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība” prasībām, LR Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 

„Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 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.  

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

prasībām, komisija, ņemot vērā samērīguma principu, var noraidīt. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts, CPV kods  

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir 

1) 1.daļa - 3D Printeris  (turpmāk – Aparatūra), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. 

pielikums).  

3D printeris – printeris, kas, izmantojot 3D printēšanas tehnoloģiju, no digitāla faila izgatavo 

dzirdes aparātu individuālos auss ieliktņus; 

2) 2.daļa. 3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D apstrādei un modelēšanai  

(turpmāk – Programmatūra vai Aparatūra), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. 

pielikums). 

Programma, kas apstrādā 3D skenētos failus (ASC, DCM, DXF, STL, PTA un citus 

ekvivalentus failus) un modelē 3D individuālos auss ieliktņus tālākai nosūtīšanai un 3D 

printeri. 

Aparatūra un Programmatūra kopā iepirkumā tiek sauktas  Preces. 

2.1.2. Iepirkuma priekšmeta daļas un iepirkuma priekšmeta CPV kods. 

Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās: 

1)   1.daļa. 3D Printeris (CPV kods -30232100-5 (printeri un ploteri)). 

2) 2.daļa. 3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D apstrādei un modelēšanai (CPV 

kods - 48900000-7 (Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas.)). 

http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/7334/clasif/main/
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Programma, kas apstrādā 3D skenētos failus (ASC, DCM, DXF, STL, PTA un citus) un 

modelē 3D individuālos auss ieliktņus tālākai nosūtīšanai un 3D printeri. 

2.1.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām (katru kā 

atsevišķu piedāvājumu). 

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus nevienā iepirkuma daļā. 

2.2. Iepirkuma līguma izpilde  

2.2.1. Preču piegādes vieta - Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2 (NUTS kods: LV006). 

2.2.2. Iepirkuma līguma termiņš: līdz Pušu saistību izpildei (divi gadi no preču piegādes,  bet ne ilgāk 

kā līdz 2019.gada 28. februārim). 

2.2.3. Preču piegāde ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15. februārim. 

2.2.4. Samaksa- pēcapmaksa 20 dienu laikā pēc Preču pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas. 

2.2.5. Aparatūras uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā jāatbilst Ministru kabineta  02.08.2005. 

noteikumu Nr. 581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, 

ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. 

2.2.6. Pretendentam jānodrošina Pircēja vismaz 2 darbinieku apmācība 30 stundu apmērā katrā 

iepirkuma daļā. 

2.2.7. Piegādātājs vai tā piesaistīta kompetenta institūcija veic Aparatūras apkopi, sertificēto 

elektrodrošības pārbaudi un kalibrēšanu saskaņā ar ražotāja noradījumiem pirms ierīces 

nodošanas ekspluatācijā un divu gadu laikā pēc tās. 

2.2.8. Preču garantija ir  2 (divi) gadi  no Aparatūras piegādes un pieņemšanas t.sk. visai darbībai un 

visām detaļām. Piegādātājam regulāri, saskaņā ar ražotāja prasībām, jāaizpilda Aparatūras 

apkopes žurnāls. 

3. Prasības pretendentiem un piedāvājumiem  

3.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

3.2. Pretendentam ir tiesības pārdot Preces, veikt Aparatūras apkopes un remontus, Programmatūras 

uzlabojumus. 

3.3. Pretendenta piedāvātās Preces atbilst iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma 1. 

pielikums) un visām pamatprasībām, kas ir izklāstītas atbilstošajās direktīvās, un ir ievērotas 

attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras izplatīšanai Eiropas Savienībā. 

3.4. Līguma izpildei pretendenta rīcībā ir apmācīti un kvalificēti tehniskie speciālisti, kuri spējīgi 

nodrošināt Preču apkalpošanu un Aparatūras remontu atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem. 

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

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

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

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 
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sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro; 

3) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi Nolikuma 3.5. punkta 1. un 2. apakšpunkta nosacījumi. 

3.6. Iesniedzot tehnisko - finanšu piedāvājumu pretendentam jāievēro, ka: 

1) pretendents katrā iepirkuma daļā var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma 

priekšmetu; 

2) pretendents katrā iepirkuma daļā nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

4. Iesniedzamie dokumenti  

Par katru iepirkuma daļu atsevišķā sējumā jāiesniedz šādi dokumenti: 

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši pieteikuma formai (Nolikuma 2. 

pielikums). 

4.2. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā: Ražotāja Preces atbilstības deklarācija. 

4.3. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā: CE sertifikāts. 

4.4. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā: Ražotāja vai tā pārstāvja Apliecinājums 

(pretendenta apliecināta kopija), ka pretendentam ir tiesības attiecīgā ražotāja Aparatūru pārdot un 

nodrošināt servisa apkalpošanu ekspluatācijas laikā Latvijas teritorijā. 

4.5. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā: 3D printera tehniskais apraksts latviešu 

valodā, kā arī pilns individuālo auss ieliktņu ražošanas procesa apraksts (latviešu valodā). 

4.6. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 2. daļā: Programmatūras autortiesību īpašnieka 

vai tā pārstāvja Apliecinājums, ka pretendentam ir tiesības izplatīt Programmatūru un veikt tās 

apkalpošanu. 

4.7. Preces informācija (nav jāiešuj kopā ar pārējiem piedāvājuma dokumentiem un drīkst būt 

latviešu vai angļu valodā). 

4.8. Tehniskais- finanšu piedāvājums aizpildot Nolikuma 1. pielikuma formu. 

4.9. Paskaidrojumi par Tehniskā- finanšu piedāvājuma sastādīšanu: 

4.9.1. tabulas 3. kolonnā pretendents norāda piedāvātās Preces tehnisko raksturojumu, norādot 

atbilstību Pasūtītāja tehniskajām prasībām;  

4.9.2. tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo tehniskās 

specifikācijas minimālo prasību (tabulas 2. kolonna) izpilde; 

4.9.3. pretendents norāda piedāvāto cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ar 

diviem cipariem aiz komata; 

4.9.4. finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas vai var 

rasties pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē piegādātu tehniskajā specifikācijā 

minētās Preces un nodrošinātu līguma nosacījumu izpildi, t.sk., izdevumus par 

apkalpošanu garantijas (24 mēnešu) laikā; 

4.9.5. Pasūtītājs neapmaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas tam radīsies izpildot 

līgumu, t.sk., nemaksās atsevišķi par apkalpošanu garantijas periodā (Pasūtītājs apmaksās 

tikai ekspluatācijas materiālu izdevumus); 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1
http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2
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4.9.6. par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents; 

4.9.7. tabulas 3. rindā pretendents norāda piedāvāto preču piegādes termiņu (maksimālais preču 

piegādes termiņš – līdz 2017. gada 15. februārim). 

4.9.8. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 2. daļā Programmatūras cenā jāiekļauj 

visas izmaksas, kas var rasties divu gadu laikā lietojot programmatūru. 

5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs 

5.1. Piedāvājumu vērtēšana 

5.1.1. Vērtēšana notiek secīgi sekojošos posmos: 

5.1.1.1. visu pretendentu pārbaude par atbilstību Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIeL)             

8.2 panta piektās daļas prasībām, t.sk. konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz 

iepirkuma izsludināšanas dienu IUB mājas lapā; 

5.1.1.2. piedāvājuma atbilstības noformējuma prasībām pārbaude; 

5.1.1.3. pretendentu un piedāvājumu atbilstības atlases prasībām vērtēšana; 

5.1.1.4. tehnisko piedāvājumu vērtēšana; 

5.1.1.5. preču demonstrējuma  pieprasīšana (ja nepieciešams) un vērtēšana; 

5.1.1.6. finanšu piedāvājumu vērtēšana; 

5.1.1.7. piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā noteikšana; 

5.1.1.8. pretendentu- viszemākās cenas piedāvātāju atbilstības PIeL 8.2 panta piektās daļas 

prasībām pārbaude, konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz lēmuma pieņemšanas 

dienu. 

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

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

posmiem gadījumos, ja: 

5.1.3.1. pretendents atbilst PIeL 8.2 panta piektās daļas pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 

5.1.3.2. pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem atlases kritērijiem; 

5.1.3.3. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 

Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju, vai informācija ir tik 

nepilnīga, ka komisijai nav iespējams izvērtēt atbilstību); 

5.1.3.4. pretendenta tehniskais piedāvājums nav atbilstošs; 

5.1.3.5. pretendents atsakās veikt Aparatūras demonstrējumu vai demonstrējums ir neveiksmīgs 

(bez rezultāta); 

5.1.3.6. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām; 

5.1.3.7. pretendents norādījis nepatiesas ziņas. 

5.1.4. Nepieciešamības gadījumā komisijai ir tiesības pieprasīt piedāvātās Aparatūras darbības procesa 

demonstrēšanu kādā no esošajām auss ieliktņu laboratorijām Latvijā. 

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 informācijas, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis 

nepatiesas ziņas. Pārbaudi par Pretendenta atbilstību PIeL 8.2 panta  piektās daļas izslēgšanas 

noteikumiem Pasūtītājs veic PIeL 8.2 panta  septītās un astotās daļas regulējuma kārtībā.  
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5.1.7. Par uzvarējušo pretendentu katrā daļā tiek atzīts pretendents, kurš nav izslēdzams saskaņā ar 

PIeL 8.2 panta regulējumu, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, un 

kura finanšu piedāvājuma cena ir viszemākā. 

5.1.8. Iepirkumu komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu (ja piedāvājums neatbilst 

Līgumslēdzēja finanšu iespējām, ir mainījusies pasūtītāja nepieciešamība pēc Precēm u.c. 

gadījumos). 

5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs  

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem 

piedāvājumiem katrā iepirkuma daļā. 

6. Iepirkuma līguma slēgšana 

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

pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 

(Nolikuma 3.a vai 3.b 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. Ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija lemj par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš attiecīgajā iepirkuma daļā piedāvājis 

nākamo zemāko cenu, nav izslēdzams no iepirkuma saskaņā ar PIeL 8.2 panta regulējumu, un 

kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām vai lemj par iepirkuma 

pārtraukšanu konkrētajā iepirkuma daļā.  

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 4 (četri) pielikumi: 

1. pielikums Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskā- finanšu piedāvājuma forma 

2. pielikums Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā “3D printera un 

programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums” (forma) 

3.a pielikums Līgums par 3D printera piegādi (projekts) 

3.b pielikums Līgums par programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai piegādi 

(projekts)  
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1. pielikums 

iepirkuma procedūras “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai 

iepirkums” 

ID Nr. LNS 2016/6 Nolikumam 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN  

PRETENDENTA TEHNISKĀ- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA  

 

1. daļa: 3D PRINTERIS 

 

Nr.p.k. Pasūtītāja Tehniskās prasības (Tehniskā 

specifikācija) 

Pretendenta tehniskais 

piedāvājums 

1 2 3 

1. Prece- 3D printeris: 

1) Ierīce – 3D printeris, kas, izmantojot 3D printēšanas 

tehnoloģiju, no digitāla faila izgatavo dzirdes 

aparātu individuālos auss ieliktņus; 

2) Printerim jāspēj apstrādāt datorprogrammas izveidotos 

failus (ASC, DCM, DXF, STL, PTA un citus 

ekvivalentus failus); 

3) Ieliktņu materiāls (izejviela): auss ieliktņu 

izgatavošanas silikons; 

4) Ierīcei ir jādarbojas ar vismaz divu dažādu ražotāju 

izejvielu, piemēram,  DETAX Luxaprin, Egger, 

Dreve, Pro3dure vai citas ekvivalentas izejvielas, 

kas ir ES sertificētas; 

5) Ierīces programmatūra (SOFTWARE) ir iekļauta 3D 

printera cenā. Piegādātājam ir jāveic pilna cikla 

instalācija lietotāja datorā, pieļaujot sadarbību ar 

WINDOWS (64-bit) operētājsistēmu; 

6) Ierīcei ir jāsadarbojas un jāatbalsta vismaz divi dažādi 

3D modelēšanas programmatūras veidi, piemēram, 

Rapid Shell Modeling, 3Shape, Cyfex, vai citi 

ekvivalenti veidi; 

7) Gada kapacitāte: 3500 gab. (220 darba dienas vai 1760 

stundas); 

8) Minimālās prasības aizsardzības pakāpei: IP 2.0; 

9) Darbības jauda un spriegums: saskaņā ar Latvijas 

Republikas standartiem, līdz 25A/220V; 

10) Ierīces max. izmēri un max. svars: līdz 1,5x1,5x2m; 

līdz 150kg; 

11) Darba platformas izmēri: ne mazāk kā 50x32x75mm; 

12) Vienas palaišanas reizes izgatavoto individuālo 

Prece: 3D printeris individuālo 

ausu ieliktņu izgatavošanai: 

Printera marka, modelis:  xx 

(aizpilda pretendents)  

 

(Aizpilda pretendents, atbilstoši 

pasūtītāja izvirzītām prasībām) 
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ieliktņu skaits: ne mazāk par 4 gab.; 

13) Printēšanas ātrums: ne mazāk kā 35mm/h; 

14) savienojuma kabeļi u.c. palīgmateriāli darba 

uzsākšanai un veikšanai (lai nodrošinātu 

savienošanu ar datoru un citām ierīcēm un 

elektrotīklu); 

15) lietošanas instrukcija latviešu valodā. 

 

Printera cena satur printera uzstādīšanas, noregulēšanas, 

apkalpošanas izmaksas.  

Piegādes termiņš no līguma 

noslēgšanas: (aizpilda 

pretendents; norāda piegādes līdz 

konkrētajam datumam) 

   

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt vārdiem 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:  

 

2.daļa: 3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D apstrādei un modelēšanai 

 

Nr.p.k. Pasūtītāja Tehniskās prasības (Tehniskā specifikācija) Pretendenta tehniskais 

piedāvājums 

1 2 3 

1. Prece - 3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D 

apstrādei un modelēšanai: 

 

1) Datorprogramma, kas apstrādā 3D skenētos failus (ASC, 

DCM, DXF, STL, PTA un citus ekvivalentus failus) un 

modelē 3D individuālos auss ieliktņus, radot digitālus failus  

tālākai nosūtīšanai uz 3D printeri; 

2) Programmatūras apraksts un prasības: 

- sadarbība: ar WINDOWS (64-bit) operācijas sistēmu; 

Prece - 3D programmatūra 

individuālo auss ieliktņu 3D 

apstrādei un modelēšanai 

 

 

 

(Aizpilda pretendents, 

atbilstoši pasūtītāja izvirzītām 

prasībām) 
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- programmatūra ir veidota uz CAD/CAM bāzes; 

- programmatūrai ir jāpiedāvā dažādi risinājumi auss 

ieliktņa apstrādei; 

- programmatūrai ir jāpiedāvā  specializēti  risinājumi 

konkrētiem  dzirdes aparātu modeļiem (tai skaitā 

SIEMENS, OTICON, BERNAFON ražotajiem vai  

ekvivalents); 

- programmatūrai ir jāpiedāvā ventilācijas un skaņas 

kanāla izveides opcijas; 

- programmatūrai ir automātiski jāpiedāvā ieliktņa 

garuma un blīvuma opcijas; 

- programmatūrai ir jāparedz auss ieliktņa individuāla 

marķēšana; 

3) Programmatūras valoda: ANGĻU vai LATVIEŠU; 

4) Gada kapacitāte: 3500 faili gadā. 

 

Programmatūras cena satur instalēšanas u.c. izmaksas darba 

uzsākšanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piegādes termiņš: (aizpilda 

pretendents; norāda piegādes 

līdz konkrētajam datumam) 

 

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt vārdiem 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:  
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2. pielikums 

iepirkuma procedūras “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai 

iepirkums” 

ID Nr. LNS 2016/6 Nolikumam 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS  

dalībai iepirkuma procedūrā “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu 

izgatavošanai iepirkums” ID Nr. LNS 2016/6 

Iepirkuma daļa: xxx (norāda pretendents) 

 

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:  

 

1) piesakās piedalīties iepirkumā “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu 

izgatavošanai iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/6; 

2) apliecina, ka tas atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām, Nolikuma prasības ir saprotamas un 

pretendents garantē to izpildi; 

3) 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 

attiecīgo Nolikuma pielikumu (3a vai 3b pielikums);  

4) Līguma izpildei pretendenta rīcībā ir apmācīti un kvalificēti tehniskie speciālisti, kuri spējīgi 

nodrošināt Preču apkalpošanu un Aparatūras remontu atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem; 

5) apliecina, ka ir spējīgs veikt Pircēja personāla apmācīšanu un Aparatūras garantijas un pēcgarantijas 

remontu;  

6) apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:  

Pārstāvja amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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3.a pielikums 

iepirkuma procedūras “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai 

iepirkums” 

ID Nr. LNS 2016/6 Nolikumam 

 

Līgums 

par 3D printera piegādi  

(projekts; iepirkuma 1.daļa) 

Pircēja līguma Nr. ______ 

Piegādātāja līguma Nr. ______ 

Rīgā,                    2016. gada ____. _____________ 

 

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

Nr.40003276127, kuru pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes ___, turpmāk Pircējs, no vienas puses, 

un 

 xxx ______, reģ. Nr. _____, kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv ____, 

turpmāk Piegādātājs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

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

savienība” rīkotajā iepirkuma procedūrā „3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu 

izgatavošanai iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/6, turpmāk Iepirkuma procedūra, iepirkuma priekšmeta   

1. daļā „3D printeris”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. Līguma priekšmets, tā vērtība. 

1.1. Līguma priekšmets ir 3D printera, turpmāk arī Aparatūra, piegāde Pircējam individuālo auss 

ieliktņu izgatavošanai. 

1.2. Aparatūrai jāatbilst Iepirkuma procedūrā noteiktajām tehniskajām prasībām. 

1.3. Aparatūras piegādes vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2. 

1.4. Aparatūras modelis un cena noteikti Līguma 1. pielikumā un atbilst Piegādātāja piedāvājumam 

Iepirkuma procedūrā. 

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

vērtības nodokļa (PVN). 

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

noteiktajam. 

1.7. Piegādātājam ir saistošas visas Iepirkuma procedūras nolikuma prasības. 

2.  Pušu saistības. 

2.1.   Piegādātāja saistības. 

2.1.1. Preču piegāde ir ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15. februārim.  

 

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

normatīvo aktu prasībām. 
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2.1.3. Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo Aparatūras sertifikāciju Latvijas 

Republikā, ja to paredz normatīvie akti. 

2.1.4. Piegādātājam jānodrošina Aparatūras bezmaksas tehniskā apkalpošana 2 (divu) gadu laikā 

pēc Aparatūras pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Pircējs maksā tikai par 

nepieciešamajiem ekspluatācijas materiāliem. 

2.1.5. Kopā ar Preces piegādi Piegādātājam jānodrošina kvalitatīvas preces lietošanas instrukcija 

latviešu valodā. 

2.1.6. Piegādātājs vai tā piesaistīta kompetenta institūcija veic Aparatūras apkopi, sertificēto 

elektrodrošības pārbaudi un kalibrēšanu saskaņā ar ražotāja norādījumiem pirms ierīces 

nodošanas ekspluatācijā un divu gadu laikā no tās pieņemšanas - nodošanas, saskaņā ar 

ražotāja noteiktiem apkopes standartiem.  

2.1.7. Piegādātājs regulāri, saskaņā ar ražotāja prasībām, aizpilda Aparatūras apkopes žurnālu. 

2.2.  Pircēja saistības. 

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

2.2.2. Pircējs apņemas nodrošināt Piegādātāja piegādātās Aparatūras pieņemšanu. 

3. Aparatūras pasūtīšana un nodošana - pieņemšana. 

3.1.  Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei: 

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@surdocentrs.lv); 

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

______@________. 

3.2. Par piegādātās Preces piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pircējam nodod 

Aparatūru lietošanas kārtībā un Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji paraksta pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

3.3.  Aparatūras uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā jāatbilst Ministru kabineta  02.08.2005. 

noteikumu Nr. 581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, 

ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. 

3.4.  Pretendentam jānodrošina Pircēja vismaz divu darbinieku apmācība 30 stundu apmērā darbam ar 

Aparatūru. 

3.5. Pircējs pieņem Preci tikai pēc tam, kad Piegādātājs piegādājis un uzstādījis Aparatūru, instalējis 

un salāgojis programmatūru, nodemonstrējis Aparatūras darbību, izprintējot auss ieliktni, kā arī 

veicis vismaz divu Pircēja speciālistu apmācību darbam ar Aparatūru. 

4. Garantija un risks. 

4.1. Aparatūras garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši pēc pieņemšanas- nodošanas akta 

parakstīšanas. 

4.2. Gadījumos, kad rodas strīds, vai defekti radušies ražotāja vainas vai nepareizas ekspluatācijas 

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

4.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Aparatūras nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas 

risku līdz tās nodošanai Pircējam. 

5. Norēķinu kārtība. 

5.1. Pircējs veic samaksu par piegādāto Aparatūru pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 20 

(divdesmit) dienu laikā to pārskaitot Piegādātāja bankas kontā. 

mailto:surdocentrs@surdocentrs.lv
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5.2. Īpašuma tiesības uz Aparatūru pāriet no Piegādātāja uz Pircēju pēc tam, kad Pircējs veicis pilnu 

samaksu par piegādāto Aparatūru. 

6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana. 

6.1. Par katru nokavēto Aparatūras piegādes dienu Piegādātājs Pircējam maksā līgumsodu 1 % (viens 

procents) apmērā no nepiegādātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

6.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Pircējs maksā Piegādātājam līgumsodu 1 % (viens procents) 

apmērā no neapmaksātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

6.3. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis 

Aparatūru, Pircējs ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu. Šādā 

gadījumā Piegādātājam trīs dienu laikā jāsamaksā Pircējam visa līgumsoda (10% no līgumcenas) 

summa. 

6.4. Pircējam ir tiesības ieturēt 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 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. 

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c., cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, 

un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

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 kā līdz 2019.gada 28. februārim. 

8.3. Aparatūras bezmaksas tehniskā apkalpošana un garantijas remonts - 2 (divus) gadus pēc 

Aparatūras pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas. 

8.4. Līguma darbības laikā Aparatūras remonts (vai Aparatūras aizstāšana) jāveic 14 darba dienu laikā 

no pieteikuma par bojājumu saņemšanas. Ja šajā laikā Aparatūras remonts nav veikts, tad 

Piegādātājam nekavējoties jāaizstāj aparatūra ar citu, nodrošinot tās sagatavošanu darbam.   

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 līgumcenu), 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. 
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9.3. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām ar 1 pielikumu, pavisam uz __ (xx) lapām divos identiskos 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Piegādātāja. 

Pielikumā: Pretendenta piedāvājums iepirkumā (kopija).  

 

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.  

Pircējs:      Piegādātājs: 

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” 

Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV-1083 

Reģ. Nr. 40003276127 

Banka: AS SEB banka, Kurzemes filiāle 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283 

 

_____________________________________ 

// 

Pretendents 

Adrese 

Reģ. Nr.  

Banka:  

Bankas kods  

Konta Nr.  

 

_______________________________ 

/              / 
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3.b pielikums 

iepirkuma procedūras “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai 

iepirkums” 

ID Nr. LNS 2016/6 Nolikumam 

 

Līgums 

par programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai piegādi 

(projekts; iepirkuma 2.daļa) 

 

Pircēja līguma Nr. ______ 

Piegādātāja līguma Nr. ______ 

Rīgā,         2016. gada ____. _____________ 

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

Nr.40003276127, kuru pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes ___, turpmāk Pircējs, no vienas puses, 

un 

 xxx ______, reģ. Nr. _____, kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv ____, 

turpmāk Piegādātājs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

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

savienība” rīkotajā iepirkuma procedūrā „3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu 

izgatavošanai iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/6, turpmāk Iepirkuma procedūra, iepirkuma priekšmeta   

2. daļā „3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D apstrādei un modelēšanai ”, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets, tā vērtība 

1.1. Līguma priekšmets ir 3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D apstrādei un 

modelēšanai, turpmāk arī Programmatūra, piegāde Pircējam. 

1.2. Programmatūrai jāatbilst Iepirkuma procedūrā noteiktajām tehniskajām prasībām. 

1.3. Programmatūras piegādes vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2. 

1.4. Programmatūras raksturojums un cena noteikti Līguma 1. pielikumā un atbilst Piegādātāja 

piedāvājumam Iepirkuma procedūrā. 

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

vērtības nodokļa (PVN). 

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

noteiktajam. 

1.7. Piegādātājam ir saistošas visas Iepirkuma procedūras nolikuma prasības. 

2. Pušu saistības 

2.1. Piegādātāja saistības 

2.1.1. Preču piegāde ir ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15. februārim.  
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2.1.2. Programmatūras piegāde- Piegādātāja Iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītajā 

termiņā. 

2.1.3. Piegādātājam jānodrošina Programmatūras bezmaksas tehniskā apkalpošana, trūkumu 

novēršana, uzlabošana (update) 2 (divu) gadu laikā pēc Programmatūras pieņemšanas- 

nodošanas akta parakstīšanas. 

2.1.4. Kopā ar Programmatūras piegādi Piegādātājam jānodrošina kvalitatīvas instrukcijas 

latviešu valodā. 

2.2. Pircēja saistības 

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

2.2.2. Pircējs apņemas nodrošināt Piegādātāja piegādātās Programmatūras pieņemšanu. 

3. Programmatūras pasūtīšana un nodošana - pieņemšana 

3.1. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei: 

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@surdocentrs.lv); 

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

______@________. 

3.2. Par piegādātās Programmatūras piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātāja un Pircēja 

pilnvaroti pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.3. Pircējs pieņem Programmatūru tikai pēc tam, kad Piegādātājs piegādājis un instalējis, salāgojis 

Programmatūru, nodemonstrējis Programmatūras darbību, modelējis failu nosūtīšanai uz printeri, 

kā arī veicis 2 (divu) speciālistu apmācību darbam ar Programmatūru 30 stundu apmērā. 

3.4. Aparatūras uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā jāatbilst Ministru kabineta  02.08.2005. 

noteikumu Nr. 581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, 

ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.. 

4. Garantija un risks 

4.1. Programmatūras garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši pēc pieņemšanas- nodošanas akta 

parakstīšanas. 

4.2. Gadījumos, kad rodas strīds, vai defekti radušies ražotāja vainas vai nepareizas ekspluatācijas 

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

5. Norēķinu kārtība 

5.1. Pircējs veic samaksu par piegādāto Programmatūru pēc pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas 20 (divdesmit) dienu laikā to pārskaitot Piegādātāja bankas kontā. 

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

pilnu samaksu par piegādāto Programmatūru. 

6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana 

6.1. Par katru nokavēto Programmatūras piegādes dienu Piegādātājs Pircējam maksā līgumsodu 1 % 

(viens procents) apmērā no nepiegādātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

6.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Pircējs maksā Piegādātājam līgumsodu 1 % (viens procents) 

apmērā no neapmaksātās Programmatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

6.3. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis 

Programmatūru, Pircējs ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu. 

mailto:surdocentrs@surdocentrs.lv
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Šādā gadījumā Piegādātājam trīs dienu laikā jāsamaksā Pircējam visa līgumsoda (10% no 

līgumcenas) summa. 

6.4. Pircējam ir tiesības ieturēt 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 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. 

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c., cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, 

un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

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 kā līdz 2019.gada 28. februārim. 

8.3. Programmatūras bezmaksas tehniskā apkalpošana un atjaunojumu (update) instalēšana - 2 (divus) 

gadus pēc Programmatūras pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas. 

8.4. Aparatūras bezmaksas tehniskā apkalpošana un garantijas remonts - 2 (divus) gadus pēc 

Aparatūras pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas. 

8.5.  Līguma darbības laikā Aparatūras remontu (vai Aparatūras aizstāšanu) jāveic 14 darba dienu laikā 

no pieteikuma par bojājumu saņemšanas. Ja šajā laikā Aparatūras remonts nav veikts, tad 

Piegādātājam nekavējoties jāaizstāj aparatūra ar citu, nodrošinot tās sagatavošanu darbam.   

 

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 līgumcenu), 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, pavisam uz __ (xx) lapām divos identiskos 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Piegādātāja. 

Pielikumā: Pretendenta piedāvājums iepirkumā (kopija).  

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti. 

Pircējs:      Piegādātājs: 
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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 

 

_____________________________________ 

// 

Pretendents 

Adrese 

Reģ. Nr.  

Banka:  

Bankas kods  

Konta Nr.  

 

_______________________________ 

/              / 

 


