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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.

Pasūtītājs
Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS)
Līgumslēdzējs: SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC)

Pasūtītāja rekvizīti:
Nosaukums: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083;
Reģistrācijas Nr.: LV40008000615
Bankas rekvizīti: Valsts kase
Konta Nr.: LV48TREL9185276004000
Nodokļu maksātāja Nr.LV90000065985
Cita informācija:
Tālrunis: 67470444;
E-pasta adrese: lns@lns.lv;
Mājas lapa: www.lns.lv; sadaļa „Iepirkumi un konkursi”
1.2.

Iepirkuma Līgumslēdzējs*

Iepirkuma Līguma slēdzēja rekvizīti:
Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,
Reģistrācijas Nr. 40003276127,
Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242
Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283
*- Iepirkuma Līgumslēdzējs - turpmāk tekstā arī: Pircējs vai Līgumslēdzējs vai SPC.
1.3. Vispārīga informācija par iepirkumu
1.3.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: “Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021.
gadam”, ID nr. LNS 2018/3.
1.3.2. Iepirkumu procedūras veids: atklāts konkurss (turpmāk: atklāts konkurss vai konkurss).
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Iepirkumā plānotā līgumcena ir
virs 2017. gada 28. februāra LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.105 „Noteikumi par
publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” noteiktām līgumcenu robežām.
1.3.3. Iepirkuma procedūru veic Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (tekstā – LNS)
iepirkumu komisija, kas izveidota ar LNS prezidentes Sandras Gerenovskas 2018. gada
11.septembra rīkojumu Nr. 37 (turpmāk – Iepirkumu komisija).
1.3.4. Iepirkums tiek veikts līgumslēdzēja
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”
vajadzībām.
1.3.5. Iepirkuma mērķis ir noslēgt vispārīgo vienošanos par preču piegādi un iepirkuma līgumus ar
piegādātājiem, lai nodrošinātu dzirdes aparātu piegādi Līgumslēdzējam.
1.3.6. Iepirkumā lietotie saīsinājumi un termini:
CPV
Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko
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PIL
MK noteikumi Nr.107
Konkurss
Iepirkuma procedūras
dokuments

Piegādātājs
Pretendents

iepirkumu procedūrās
Publisko iepirkumu likums
2017. gada 28. februāra LR Ministru kabineta noteikumi Nr.107
„Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
atklāts konkurss „“Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam” ,
ID Nr. LNS 2018/3
jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru atsaucas pasūtītājs,
lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma procedūras elementus, tai skaitā
paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu
informāciju, iepirkuma procedūras nolikums un tā pielikumi u.c.
dokumentācija.
fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt preces
piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā

1.3.7. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona iepirkumā:
Aija Sannikova, LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja. Kontaktinformācija: telefons:
25155419; e-pasta adrese: iepirkumi@lns.lv; adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083.
1.3.8. Par konkursa pretendentu var būt jebkurš piegādātājs PIL izpratnē.
1.3.9. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: pretendenta paraksttiesīga amatpersona
vai pretendenta pilnvarota persona.
1.4.

Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju konkursa dokumentiem un visiem
papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar konkursa izsludināšanas brīdi
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā un pasūtītāja mājaslapā
www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”.

1.5. Papildu informācijas saņemšana un konkursa nolikuma grozījumi
1.5.1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju (uzdevis rakstisku jautājumu) par
konkursa nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne
vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.2. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus
ievieto šo informāciju pasūtītāja profilā mājaslapā internetā www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un
konkursi” un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, kurā ir pieejami
konkursa dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.5.3. Piegādātājs papildu informāciju par konkursa nolikumā iekļautajām prasībām var pieprasīt
rakstiski, nosūtot pieprasījumu pa e-pastu (e-pasta adrese: iepirkumi@lns.lv) ar norādi:
atklātā konkursā „Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam”, ID nr. LNS 2018/3 vai
ievietot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, kurā ir pieejami
konkursa dokumenti (ja šāds atbalsts piegādātājiem tiek sniegts).
1.5.4. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus konkursa dokumentos, tas ievieto informāciju par
grozījumiem pasūtītāja profilā mājaslapā internetā www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un
konkursi” un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, kurā ir pieejami
konkursa dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu
informācija iesniegta IUB publicēšanai.
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1.5.5. Sarakste pēc piedāvājumu atvēršanas notiek nosūtot dokumentu pa e-pastu (pievienojot
dokumentu skanētā veidā vai ar drošu elektronisku parakstu) vai pa pastu vai nododot
personīgi.
1.6. Piedāvājumu iesniegšana
1.6.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēmā.
1.6.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvājumi netiks
pieņemti un tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam.
1.6.3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumus var iesniegt sākot ar dienu, kad
paziņojums par līgumu ir publicēts IUB mājaslapā un līdz 2019. gada 15.janvāris
plkst. 11.00.
1.7. Piedāvājumu atvēršana
1.7.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa - 2019. gada 15. janvāris plkst. 11.00.
1.7.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
1.8.

Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

1.9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma iesniegšanu un noformējumu:
1.9.1. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar konkursa nolikumā izvirzītajām
prasībām.
1.9.2. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām iepirkuma
priekšmeta daļām.
1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.9.3.1.
izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus,
aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās
formas;
1.9.3.2.
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un tos attiecīgi pievienojot atbilstoši
noteiktajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.9.3.3.
elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas ekonkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un
aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī
dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.9.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas,
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā
notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm
iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz
elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju
noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā
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esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas
attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1.9.5. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie
apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu
tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild
pretendents.
1.9.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no
jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez
iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
1.9.7. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim (šajā
gadījumā atlases dokumentu daļā jāpievieno attiecīgā pilnvara). Pilnvarā precīzi jānorāda
pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
1.9.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās
pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus.
Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās
personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
1.9.9. Pirms nolikuma 1.6.3. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos
Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus.
1.9.10. Piedāvājumam jābūt spēkā līdz Vispārīgās vienošanās noslēgšanai iepirkuma daļā, bet ne
mazāk kā 3 mēneši no piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.
1.10. Piedāvājuma atsaukšana vai maiņa
Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanu vai maiņu pretendentam jāveic Elektronisko
iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā.
II INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
Iepirkuma priekšmets: Dzirdes aparātu turpmāk – preču) piegāde, saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
2.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods
CPV galvenais priekšmets: 33185000-0 Dzirdes aparāti (Hearing aids).
2.3. Iepirkuma priekšmeta daļas
2.3.1. Iepirkums sadalīts 4 (četrās) daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām
iepirkuma priekšmeta daļām.
2.3.2. Iepirkuma daļas un maksimālā līgumcena iepirkuma daļā:
Daļas
Daļas nosaukums
Maksimālā līgumcena
Nr.
iepirkuma daļās, euro, bez PVN
Aizauss dzirdes aparāti vidējiem dzirdes
744600,00
1.
zudumiem (3. pakāpes vājdzirdība)
Aizauss dzirdes aparāti smagiem dzirdes
618000,00
2.
zudumiem (4. pakāpes vājdzirdība)
Aizauss dzirdes aparāti ļoti smagiem
171600,00
3.
dzirdes zudumiem (5. pakāpes vājdzirdība)
4.
Kabatas kaula dzirdes aparāti (5. pakāpes
10800,00
2.1.
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vājdzirdība)
2.3.3. Visu daļu plānotā maksimālā līgumcena ir 1545000,00, bez PVN. Pasūtītājs nosaka
maksimālo līgumcenu, atbilstoši Līgumslēdzēja budžeta plānojumam. Ja pretendentu
piedāvātā līgumcena kādā iepirkuma daļā (Nolikuma 2.3.2. punkts) pārsniegs Līgumslēdzēja
finanšu resursu iespējas, pasūtītājs pretendenta piedāvājumu noraidīs.
2.3.4. Piegādājamās preces, to plānotais apjoms un cita preci raksturojoša informācija ir norādīta
Tehniskajā specifikācijā. Ja tehniskajā specifikācijā ir norādīta atsauce uz ražotāju vai preces
nosaukumu, tad tam ir tikai informatīva nozīme, lai precīzi aprakstītu preces tehniskos
parametrus.
2.3.5. Tehniskajā specifikācijā norādītie plānotie preču apjomi ir orientējoši un var mainīties
atkarībā no Līgumslēdzējam caur Pasūtītāju piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un
apkalpojamo klientu skaita, ko nav iespējams paredzēt izsludinot iepirkuma procedūru.
Līguma izpildes laikā pasūtītājam ir tiesības iegādāties preces pēc to faktiskās
nepieciešamības un piegādātājam, neatkarīgi no pasūtīto preču apjoma, preču piegāde ir
jānodrošina par konkursā piedāvātajām preču vienības cenām.
2.4. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz Pušu saistību
izpildei, bet ne ilgāk par 2022. gada 30. decembri (plānoti 42 mēneši).
2.5. Informācija par avansa maksājumu: avansa maksājums netiks veikts.
2.6. Preču piegādes vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19 (NUTS kods: LV006).
2.7. Preču piegādes nosacījumi: preču piegāde plānota pa daļām ne biežāk kā vienu reizi
ceturksnī, saskaņā ar noslēgtās Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma nosacījumiem
(Nolikuma 6. un 7. pielikums).
2.8. Pretendenti tiek informēti, ka Līgumslēdzējs līguma izpildes laikā veiks samaksu tikai par
faktiski piegādātajām precēm. Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena izrādīsies
nepietiekama preču piegādei, Līgumslēdzējs nemaksās lielāku summu par līgumā nolīgto
līgumcenu, bet pretendentam būs jāpiegādā viss preču apjoms par saviem līdzekļiem un
resursiem.
2.9. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkumu jebkurā tā norises posmā, ja tam ir objektīvs
pamatojums, piemēram, piedāvātās līgumcenas pārsniedz Līgumslēdzēja finanšu iespējas,
mainījušās Līgumslēdzēja vajadzības, ir veicamas būtiskas izmaiņas iepirkuma Tehniskajā
specifikācijā u.c.
III PRETENDENTU ATLASE
3.1. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju
3.1.1. Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst PIL un konkursa
nolikuma prasībām. Pretendenti, kuri neatbilst PIL un konkursa nolikumā minētajām
pretendentu atlases prasībām, tiek izslēgti no tālākas dalības konkursā.
3.1.2. Pasūtītājs nenoraida pretendentu, ja tam, atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, nav
noteikta juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs piegādāt preces atbilstoši tās Eiropas Savienības
dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā tas dibināts.
3.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu, tai nav
jāorganizējas noteiktā juridiskā statusā. Ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par uzvarētāju
iepirkumā, tad apvienībai pēc savas izvēles būs jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam
statusam vai jānoslēdz Sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības
sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
3.1.5. Pretendentiem konkursā jāiesniedz 4.1. punktā norādītie attiecināmie dokumenti.
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3.2. Pretendentu izslēgšana
3.2.1. Uz pretendentu attiecas PIL 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
3.2.2. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, PIL 42. panta pirmās 10. punktā norādītājā
gadījumā, attiecināmi PIl 42. panta pirmajā daļā 2., 3., 4., 5., 6, vai 7. punktā minētie
nosacījumi.
3.2.3. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecināmi PIl 42. panta
pirmajā daļā 1., 2., 3., 4., 5., 6, vai 7. punktā minētie nosacījumi.
3.2.4. Uz pretendenta norādīto personu, PIL 42. panta pirmās daļas 11.punktā norādītājā gadījumā,
attiecināmi PIl 42. panta pirmajā daļā 1., 2., 3., 4., 5., 6, vai 7. punktā minētie nosacījumi.
3.2.5. Uz pretendentu attiecas PIL 42. panta otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas noteikumi.
3.2.6. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju PIL otrās daļas 4.punktā norādītājā gadījumā
atteicas PIL 42. panta otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas noteikumi .
3.2.7. Uz pretendenta norādīto personu PIL otrās daļas 5.punktā norādītājā gadījumā attiecas PIL
42. panta otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas noteikumi.
3.2.8. Pasūtītājs piemēro PIl 42. panta pirmās daļas 12., 13., 14. punktā minētos izslēgšanas
noteikumus.
3.2.9. Pārbaudi par PIL 42. panta pirmajā daļā un otrajā daļā noteiktiem pretendentu izslēgšanas
gadījumiem veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3.2.10. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās
daļas 1. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un,
ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz
skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos
par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem
tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu
uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
3.2.11. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus Nolikuma 3.2.10.punktā norādītajā
gadījumā, pasūtītājs, saskaņā ar PIl 43. panta trešo daļu, izslēdz pretendentu no dalības
iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIl 42.panta pirmās daļas 1.., 3., 4., 5., 6., vai 7. vai otrās
daļas 1.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
3.2.12. Pasūtītājs, piemērojot izslēgšanas noteikumus, vadās no PIL 42. panta un 43. panta
regulējuma.
Prasības pretendenta saimnieciskam un finansiālam stāvoklim
Pasūtītājs neizvirza noteiktas prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam
stāvoklim.
3.4. Prasības pretendenta profesionālai darbībai
Pasūtītājs neizvirza noteiktas prasības pretendenta profesionālai darbībai.
3.5. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām
3.5.1. Pretendentam ir jābūt tehniskām iespējām paredzētajā iepirkuma periodā un nolikumā
noteiktajā preču piegādes termiņā nodrošināt preču piegādi līgumslēdzējam. Pretendents
atbilstību minētajam nosacījumam apliecina Pretendenta pieteikumā dalībai iepirkumā
(Nolikuma 2.pielikums).
3.5.2. Pretendentam ir jābūt tiesībām izplatīt ražotāja preces un veikt to garantijas remontu.
Pretendents atbilstību minētajam nosacījumam apliecina piedāvājumā, iesniedzot atbildošos
dokumentus vai citus pierādījumus. Pretendents atbilstību minētajam nosacījumam
apliecina iesniedzot Nolikuma 4.1.2.punktā minētos dokumentus.
3.3.
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3.5.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir
nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie
resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu
nodošanu piegādātāja rīcībā (ja attiecināms). Pretendents atbilstību minētajam nosacījumam
apliecina iesniedzot Nolikuma 4.1.8.punktā minētos dokumentus.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Kvalitātes vides standarti
Pasūtītājs neizvirza prasības kvalitātes vides standartiem.
Vides vadības standarti
Pasūtītājs neizvirza prasības vides vadības standartiem.
Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums
Pasūtītājs nepieprasa piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu.
Nepamatoti lēts piedāvājums
Pamatojoties uz PIL 53. pantu, ja piedāvājums konkrētam piegādes līgumam tiek vērtēts kā
nepamatoti lēts, pasūtītājs pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām.

3.10. Piedāvājums un tā saturs
3.10.1. Pretendentam jāiesniedz visi nolikuma 4.punktā minētie attiecināmie dokumenti.
3.10.2. Tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 1. pielikumā. Pretendents sagatavo Tehnisko
piedāvājumu, izmantojot Nolikuma 4. pielikumā dotās formas (4.1.- 4.4.pielikums).
Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt vai sašaurināt pasūtītāja minimālās prasības, kas
noteiktas tehniskajā specifikācijā iepirkuma daļai. Pretendents iepirkumā nevar iesniegt
tehniskā piedāvājuma variantus. Pretendents sagatavo Finanšu piedāvājumu, izmantojot
Nolikuma 5. pielikumā doto formu. Pretendents var iesniegt tikai vienu Finanšu
piedāvājuma variantu iepirkuma daļā.
3.10.3. Pretendenta piedāvātām precēm ir jābūt CE sertifikātam vai preču ražotāja izsniegtām
atbilstības deklarācijām.
3.10.4. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču
piegādi (piemēram, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, iepirkuma
priekšmeta nodrošināšanas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi,
pielietoto materiālu izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču
izmantošanas izmaksas, tai skaitā transporta izdevumi, nodrošinot iepirkuma priekšmeta
piegādes, un visas citas izmaksas, kuras rodas vai var rasties piegādātājam izpildot
iepirkuma priekšmeta piegādi. Visas finanšu piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro, ar ne
vairāk kā 2 (diviem) cipariem aiz komata.
3.10.5. Piegādātājs var iesniegt Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktām pretendentu atlases prasībām, un saskaņā ar PIL 49.panta regulējumu.
3.11. Piedāvājumu varianti
Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu iepirkuma daļā. Piedāvājumu
varianti nav pieļaujami.

IV PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendentam ir jāiesniedz sarakstā norādītie attiecināmie atlases dokumenti:
Nr.

Iesniedzamais

Paskaidrojums/Prasība
8

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

dokuments
Pieteikums
iepirkumā

dalībai

Dokumenti,
kas
apliecina
Pretendenta tiesības
izplatīt/piedāvāt
ražotāja preces un
veikt to garantijas
remontu.
Informācija
par
pretendenta
atbilstību PIL

o Saskaņā ar Nolikuma 3.5.1. punktu.
o Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāsagatavo
saskaņā ar konkursa nolikuma 2.pielikumu, norādot
tajā visu pieprasīto informāciju.
o Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta
pretendenta amatpersona (-as) vai persona, kas
pilnvarota to darīt pretendenta vārdā.
o Iesniedz dokumentu kopijas, piemēram, Autorizācijas
dokumentu, ko izdevis ražotājs un tml.
o Saskaņā ar Nolikuma 3.5.2. punktu.

o Informāciju par pretendenta (vai personālsabiedrības
biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība) atbilstību
Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 3.,
4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. punktā
minētajam izslēgšanas gadījumam.
o saskaņā ar Nolikuma 8. pielikuma formu
o Saskaņā ar Nolikuma 3.2.1. punktu.
Informācija
par
o saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma formu
pretendentu
o Informācijā jānorāda vai piedāvājumu iesniegušā
pretendenta uzņēmums (un tā norādītie
apakšuzņēmumi) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma
statusam (detalizēta informācija pieejama
vietnē:https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload
/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf )
o jāiesniedz kā personu apvienības kopēja informācija.
Informācija
par Ja piedāvājumu kā piegādātājs iesniedz personu apvienība,
personu apvienību
tad personu apvienībai jāiesniedz:
o ja personu apvienība ir reģistrēta, tad jāiesniedz
Vienošanās vai Līgums, kurā norādīts sadarbības
apjoms, katra personu apvienības dalībnieka atbildības
sadalījums un attiecīgā dokumenta termiņš;
o Ja personu apvienība nav reģistrēta, tad jāiesniedz
Apliecinājums, ka gadījumā ja iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības tiks piešķirtas personu apvienībai,
personu apvienība pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši
noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs Sabiedrības
līgumu, vienojoties par personu apvienības dalībnieku
atbildības sadalījumu. Apliecinājumā jānorāda katra
dalībnieka atbildības apjomu iepirkumā.
Informācija
par Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi
ārvalstu pretendentu dzīvojošs pretendents, tad piegādātām jāiesniedz attiecīgās
valsts kompetentās institūcijas izdotu dokumentu (kopija), kas
apliecina, ka:
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4.1.7.

4.1.8.

4.2.

o
piegādātājs ir atbilstoši licencēts, reģistrēts vai
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām (ja tāda nepieciešama);
o
dokumentu (kopija), kurā ir informācija par
piegādātāja paraksttiesīgās personas tiesībām.
Pilnvarojumi
Pretendenta pārstāvības gadījumā, ja to nepārstāv
paraksta tiesīgā persona, Pilnvarojumu apliecinošo
dokumentu vai Pilnvaru (kopija), norādot pilnvarotai
personai deleģētās tiesības iepirkumā (piemēram, iesniegt
piedāvājumu, veikt saraksti iepirkumā un tml.).
Resursu nodošanas Ja piegādātājs balstās uz citu personu tehniskajām un
apliecinājumi
profesionālajām
iespējām*,
piegādātājam
jāpierāda
pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, un
iesniedz šo personu Apliecinājumu vai Vienošanos par
nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.
*- jāiesniedz kā personu apvienības kopēja informācija.
Saskaņā ar PIl 49. panta regulējumu, pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu pretendentu atlases
prasībām. Ja piegādātājs izvēlēsies iesniegt EVIPD, tad tam šis dokuments jāiesniedz arī
par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
par katru tā norādīto apakšuzņēmēju. Piegādātājs var iesniegt EVIPD, kas bija iesniegts
citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

4.3. Pretendentam ir jāiesniedz Tehniskais piedāvājums.
4.3.1
Pretendenta Tehniskais piedāvājums Pretendenta Tehniskais piedāvājums
iepirkuma daļai.
iepirkuma daļai jāiesniedz saskaņā ar
Nolikuma 4. pielikuma formu attiecīgai
iepirkuma daļai (4.1. - 4.4. pielikums).
Pretendentam Tehniskajam piedāvājumam
jāpievieno:
1)
preču CE sertifikāti (kopijas) vai
preču ražotāja izsniegtās atbilstības
deklarācijas (kopijas);
2)
ražotāja izdotu preču lietošanas
instrukciju (latviešu valodā vai svešvalodā
un to tulkojumu latviešu valodā
(pretendenta apliecinātu);
3)
informācija par interneta vietnēm,
kurās ir pieejama detalizēta informācija
par preču aprakstiem (latviešu valodā)
vai
preču ražotāja izdotus preču aprakstus
(vai izdrukas no preču katalogiem vai tml.)
latviešu valodā vai aprakstus svešvalodā
un
to pretendenta apliecinātu tulkojumu
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latviešu valodā;
4)
Informācija
par
speciālistu
pieejamību;
Piegādātājam
jāiesniedz
aizpildīts
9.pielikums un attiecīgo speciālistu
sertifikāti (kopijas);
5) Informācija par servisa (remontu)
nodrošināšanu;
Piegādātājam
jāiesniedz
aizpildīts
10.pielikums, norādot informāciju par
servisa (remontu) veikšanas vietu (adresi).
Pretendenta Tehniskais piedāvājums
jāiesniedz kā personu apvienības kopēju
informāciju.

4.4.

Pretendentam ir jāiesniedz Finanšu piedāvājums.
Pretendentam Finanšu piedāvājums iepirkuma daļā jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma
5. pielikuma formu. Finanšu piedāvājums jāsniedz par visu daļas apjomu, bez piedāvājuma
variantiem, euro, ar diviem cipariem aiz komata, bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
V PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS, PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA,
VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DALĪBNIEKU NOTEIKŠANA

5.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
5.1.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
5.1.2. Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iepirkuma daļā nosaka ņemot vērā tikai cenu eiro.
Cenu eiro nosaka ar 2 (diviem) cipariem aiz komata, bez pievienotā vērtības nodokļa.
5.2. Vispārīgās vienošanās dalībnieku noteikšana
5.2.1. Lai noteiktu Vispārīgās vienošanās dalībniekus katrā iepirkuma daļā, iepirkumu komisija,
pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē iesniegtos piedāvājumus.
Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās sēdēs.
5.2.2. Pasūtītājs, balstoties uz piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem katrā iepirkuma daļā nosaka
ne vairāk kā divus piegādātājus, kuru piedāvājumi konkursā ir saimnieciski visizdevīgākie
un kuriem tiks piešķirtas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.
5.2.3. Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirs pretendentiem, kuri nav izslēgti no
iepirkuma saskaņā ar PIL regulējumu, piedāvājumi atbilst konkursa nolikuma prasībām un
kritērijiem, ir saimnieciski izdevīgākie.
5.2.4. Gadījumos, kad Nolikuma 5.2.2. punktā norādītiem kritērijiem atbilstošo piedāvājumu skaits
būs mazāks nekā divi, pasūtītājs ir tiesīgs piešķir līguma slēgšanas tiesības mazākam
pretendentu skaitam.
5.3. Piedāvājumu vērtēšana
5.3.1. Pretendentu pārbaude atbilstoši PIL 42. panta pretendentu izslēgšanas noteikumiem un
pretendentu pārbaude saskaņā ar PIL 43. panta otrās daļas regulējumu.
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5.3.2. Pasūtītājs pretendentu pārbaudi atbilstoši PIL 42. panta pretendentu izslēgšanas
noteikumiem veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām nolikuma prasībām
un kritērijiem būtu piešķiramas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.
5.3.3. Iepirkumu komisija tiesīga pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam pretendentam,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Iepirkumu komisija tiesīga pretendenta
piedāvājumu noraidīt, ja pretendenta piedāvātā līgumcena kādā iepirkuma daļā pārsniedz
Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējas (Nolikuma 2.3.2. punkts).
5.3.4. Piedāvājumu vērtēšana katrā iepirkuma daļā notiks posmos:
1)
1.posms. Šajā posmā tiks vērtēti iesniegtie atlases dokumenti (iesniegtie dokumenti,
to noformējums un dokumentu saturs);
2)
2.posms. Šajā posmā tiks vērtēts pretendenta tehniskais piedāvājums, tā atbilstība
Nolikuma prasībām.
3)
3.posms. Šajā posmā tiks vērtēts pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums un
noteikti saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi iepirkuma daļā, Vispārīgās
vienošanās līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma daļā.
o Ja pasūtītājs finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tad tas šīs kļūdas
labos. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņos
pretendentam, kuram pieļautas kļūdas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs
ņems vērā finanšu piedāvājuma labojumus;
o Vērtējot, vai piedāvājums ir nepamatoti lēts, pasūtītājs vadīsies no Publisko
iepirkumu likuma 53. panta regulējuma;
o Notiks piedāvājumu sarindošana pēc finanšu piedāvājumu vērtējuma dilstošā
secībā un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu noteikšana iepirkuma daļā; tiks
pieņemts lēmums par Vispārīgās vienošanās līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
iepirkuma daļā.
5.3.5. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents
izskaidro tehniskajā un finanšu piedāvājumā ietverto informāciju.
5.3.6. Ja piedāvājuma vērtēšanas gaitā iepirkumu komisijai nav skaidrs pretendenta tehniskais
piedāvājums, iepirkumu komisija tiesīga pieprasīt, lai tiek iesniegti papildus tehniskie
dokumenti vai informācija vai preču paraugi. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt preču
paraugu demonstrāciju.
5.3.7. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā iepirkumu komisijai ir tiesības pretendentam pieprasīt
apliecinājumu, ka tam, ka pretendents piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
5.3.8. Ja pasūtītājs, pirms tam, kad pieņems lēmumu par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību
piešķiršanu, konstatēs, ka divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad par
izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju tiks noteikts tā piegādātāja piedāvājums, kurš
piedāvās īsāko preču piegādes termiņu. Ja nebūs tādu piegādātāju piedāvājumu, kas atbildīs
iepriekš minētajam nosacījumam, tad tiks izvēlēts tā piegādātāja piedāvājums, kas piedāvās
garāku preču garantijas termiņu.
5.3.9. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendentu, ja tā piedāvājums iepirkuma daļā neatbilst
Nolikuma prasībām. Lemjot par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu, iepirkumu komisija
izvērtē neatbilstību būtiskumu un vadās no Publisko iepirkumu likuma 41. panta
regulējuma.
5.3.10. Gadījumos, kas nav atrunāti nolikuma 5.3.punktā, iepirkumu komisija vadās no PIL
regulējuma.
5.4. Lēmums iepirkumā
Iepirkuma komisija par uzvarētājiem iepirkuma daļā (ar tiesībām slēgt Vispārīgo vienošanos)
atzīs pretendentus, kuri izraudzīti atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un
kritērijiem, nav izslēdzami no iepirkuma PIL regulējumu ietvaros, un ir piedāvājuši divus*
saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus.
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______________________________
*- divus vai mazāku skaitu (nolikuma 5.3.8. punkts), atkarībā no vērtēšanas rezultātiem
VI VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Līgumslēdzējs katrā iepirkuma daļā slēdz Vispārīgo vienošanos ar iepirkumā uzvarējušiem
pretendentiem, saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumā pievienoto formu, ne agrāk kā termiņā,
kas noteikts PIL 60. panta septītajā daļā, astotajā daļā, devītajā daļā.
Konkursa uzvarētājiem Vispārīgo vienošanos ar Līgumslēdzēju iepirkuma daļā jānoslēdz ne
vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc rakstveida uzaicinājuma pa e-pastu saņemšanas.
Ja kāds no konkursa uzvarētājiem neierodas pasūtītāja noteiktajā laikā uz Vispārīgās
vienošanās parakstīšanu un neinformē pasūtītāju par neierašanās iemesliem, pasūtītājam ir
tiesības uzskatīt, ka konkursa uzvarētājs atsakās parakstīt Vispārīgo vienošanos.
Līgumslēdzējs slēdz Vispārīgo vienošanos ar tiem konkursa uzvarētājiem iepirkuma daļā,
kuri ir ieradušies pasūtītāja noteiktajā laikā uz Vispārīgās vienošanās parakstīšanu.
Ja pretendents ir personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt Vispārīgo
vienošanos, pretendentu apvienība pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam
juridiskam statusam, ja tāds nebija izveidots pirms iepirkuma, vai noslēdz Sabiedrības
līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pirms Vispārīgās
vienošanās parakstīšanas personu apvienībai jāiesniedz atbilstošie dokumenti.
Pasūtītājam ir tiesības neslēgt Vispārīgo vienošanos iepirkuma daļā un iepirkumu komisijai
pārtraukt vai izbeigt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, ir mainījušās
Pasūtītāja vajadzības, finanšu iespējas u.c.
VII IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
Iepirkuma līgums slēdzams ar piegādātāju, kurš ir noteikts kā Vispārīgās vienošanās
dalībnieks konkrētajā iepirkuma daļā, un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais,
saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar
Nolikuma 7.pielikumu.
Piegādātājam Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās ietvaros iepirkuma daļā ar
Līgumslēdzēju jānoslēdz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstveida
uzaicinājuma pa e-pastu saņemšanas.
Ja piegādātājs neierodas pasūtītāja noteiktajā laikā uz Iepirkuma līguma parakstīšanu un
neinformē pasūtītāju par neierašanās iemesliem, pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka
Vispārīgās vienošanās dalībnieks atsakās parakstīt Iepirkuma līgumu. Šajā gadījumā
Līgumslēdzējs slēdz Iepirkuma līgumu ar nākamo piegādātāju, kurš noteikts kā Vispārīgās
vienošanās dalībnieks iepirkuma daļā, un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski
visizdevīgākais.
Iepirkuma Līgumcena nevar tikt paaugstināta. Līgumslēdzējs maksās Izpildītājam tikai par
faktiski veikto preču piegādi.
Līgumslēdzējam ir tiesības neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums,
piemēram, ir mainījušās Pasūtītāja vajadzības, finanšu iespējas u.c.
VIII VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS, IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪŠANA,
PĀRTRAUKŠANA

8.1.

Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma grozījumi iepirkuma daļā pieļaujami, ja tie
nemaina Vispārīgās vienošanās līguma un Iepirkuma līguma vispārējo raksturu, un atbilst
PIL 61. panta pirmajā daļas, trešās daļas un piektās daļas nosacījumiem. Līgumu grozījumi
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

izdarāmi rakstiski.
Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līgumslēdzējam ir
nepieciešamas papildu piegādes - papildus preču skaits tam skaitam, kas bija noteikts
Nolikuma Tehniskajai specifikācijā iepirkuma daļai. Šajā gadījumā grozījumi nevar
pārsniegt 10% no sākotnējās Iepirkuma līguma līgumcenas, un ja grozījumi atbilst Publisko
iepirkumu likuma 61. panta ceturtās un piektās daļas regulējumam.
Lai veiktu grozījumus Vispārīgās vienošanās līgumā vai Iepirkuma līgumā pēc piegādātāja
ierosinājuma, piegādātājam jāiesniedz pasūtītājam rakstisks pieteikums, pamatojot
grozījumu nepieciešamību, un jāpievieno attiecīgie dokumenti (ja attiecināms). Šajos
gadījumos, lemjot par grozījumu veikšanu, pasūtītājs vadās no PIL 61.panta regulējuma.
Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līgums iepirkuma daļā var tikt pārtraukts pirms termiņa,
ja tam ir objektīvs pamatojums. Līgumslēdzējs ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vispārīgās
vienošanās vai Iepirkuma līguma iepirkuma daļā pirms termiņa, ja Pasūtītājam nav pieejams
finansējums Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildei vai mainās citi nosacījumi,
kas ietekmē Vispārīgās vienošanās vai Iepirkuma līguma izpildi, kā arī gadījumos, kas
noteikti PIL 64. panta pirmajā daļā. Ja Iepirkuma līgumu izbeidz pirms termiņa,
līgumslēdzēji vienojas par samaksas apmēru un kārtību, un Līgumslēdzējs samaksā
piegādātājam par faktiski veiktajā piegādēm.
Līgumslēdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vispārējās vienošanās ar piegādātāju un
pārtraukt Iepirkuma līgumu iepirkuma daļā, ja piegādātājs neizpilda Vispārējās vienošanās
vai Iepirkuma līguma noteikumus, piegādā tehniskai specifikācijai neatbilstošas preces, vai
nepiegādā preces Iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā Līgumslēdzējs
piegādātājam nosūta informatīvu paziņojumu pa e-pastu (skenētā veidā) vai pastu par
piegādātāja izslēgšanu no Vispārējās vienošanās un iepirkuma līguma pārtraukšanu, ja tāds
bija noslēgts.

IX CITI IEPIRKUMA KONKURSA NOTEIKUMI
9.1.
9.2.

9.3.

Uz piegādātāju attiecināmi PIL 62. panta pirmās daļas noteikumi.
Piegādātājam nav tiesību bez rakstiskas saskaņošanas ar pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju
nomaiņu (ja tādi norādīti) vai papildu piesaisti, vai piedāvājumā norādītā personāla (ja tāds
norādīts) nomaiņu.
Ja piegādātājs vēlas nomainīt vai papildus piesaistīt apakšuzņēmējus vai personālu,
piegādātājam jāiesniedz pasūtītājam rakstisks pieteikums un dokumenti, kas atbilst šajā
nolikumā noteiktiem iesniedzamiem dokumentiem attiecināmiem uz apakšuzņēmējiem vai
personālu, vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Pasūtītājs, lemjot par piegādātāja
pieteikuma saskaņošanu, vadās no PIL 62. panta regulējuma.
X PRETENDENTU INFORMĒŠANA, PAZIŅOJUMU PUBLICĒŠANA

10.1. Trīs (3) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus
vienlaicīgi (vienā dienā) par pieņemto lēmumu attiecībā uz Vispārīgās vienošanās slēgšanu
iepirkuma daļā, iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņā ar PIL 37. panta otrās un
trešās daļas nosacījumiem. Pasūtītājs vienlaikus informē visus pretendentus par termiņu,
kādā persona, ievērojot PIL 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu
uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
10.2. Pasūtītājs informāciju par iepirkuma rezultātiem iepirkuma daļā nosūta pa e-pastu skenētā
veidā vai pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai nodod
personīgi.
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10.3. Pasūtītājs, saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 21. panta regulējumu, 5 (piecu) darba dienu
pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, sagatavo iepirkuma
procedūras ziņojumu par visu iepirkumu vai katru daļu atsevišķi, un publicē to pasūtītāja
profilā.
10.4. Pasūtītājs, saskaņā ar PIL 29. panta regulējumu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad
noslēgta Vispārīgā vienošanās vai pieņemts lēmums par iepirkuma pārtraukšanu vai
izbeigšanu, iesniedz paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Pasūtītājs
paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz iepirkuma līgumiem, kas
tiek noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros, var apvienot viena ceturkšņa ietvaros un
iesniegt publicēšanai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.
10.5. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai
tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto vispārīgās vienošanās pamattekstu vai uz
vispārīgās vienošanās pamata noslēgta iepirkuma līguma tekstu, ja līgumcena ir vienāda ar
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, vai iepirkuma līguma
grozījumu tekstu un PIL 61. panta otrajā un trešajā daļā minēto iepirkuma līguma grozījumu
pamatojumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma
aizsardzības prasības. Iepirkuma līgums un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā
vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma
līguma spēkā stāšanās dienas.
10.6. Pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām Vispārīgās vienošanās līgumā, saskaņā ar PIL
33. panta regulējumu, gadījumos, kas atbilst PIL 61. panta pirmajai un trešajai daļai.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

XI IEPIRKUMU KOMISIJA
Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz 5 (piecu) locekļu sastāvā.
Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.
Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas PIL 24.panta, 25.panta un 26.panta noteikumi.
Iepirkumu komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu jebkurā tā norises posmā, ja tam ir
objektīvs pamatojums.
Gadījumos, kas nav atrunāti Nolikumā, iepirkumu komisija vadās no PIL regulējuma un to
piemēro.
XII PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

12.1. Piegādātājam ir pienākums pirms piedāvājuma iesniegšanas iepazīties ar konkursa
Nolikumu.
12.2. Ja iepirkumu komisija Pretendentam pieprasa iesniegt papildinformāciju, izskaidrot vai
papildināt informāciju vai dokumentu, iesniegt trūkstošo dokumentu, tad pretendentam
iepirkumu komisijas pieprasījums jāizpilda iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā.
12.3. Pretendentam ir pienākums iesniegt preču paraugus, ja tādus pieprasa iepirkumu komisija.
Laiku preču paraugu iesniegšanai jāsaskaņo ar iepirkuma kontaktpersonu.
12.4. Piegādātājam ir tiesības piedāvājumā norādīt tās piedāvājuma daļas, kuras satur
komercnoslēpumu.
12.5. Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē
uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma
procedūru, uz kuru attiecas PIL regulējums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir
iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai
citu normatīvu aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases
noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto
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iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma
procedūras laikā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta regulējumu.
12.6. Piegādātājam, saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumu Nr.107 11.punktu, ir tiesības ierosināt,
lai tiek rīkota piegādātāju sanāksme.
12.7. Citus jautājumus, kas nav atrunāti Nolikumā, regulē PIL, 28.02.2017. MK noteikumi
Nr.107, ciktāl tas atteicas uz šo iepirkumu, un citi LR spēkā esošie normatīvie akti.

XIII NOLIKUMA PIELIKUMI
Nolikumam ir pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
1.pielikums.
1.1.pielikums.
1.2.pielikums.
1.3.pielikums.
1.4.pielikums.
2.pielikums.
3.pielikums.
4.pielikums.
4.1.pielikums.
4.2.pielikums.
4.3.pielikums.
4.4.pielikums.
5.pielikums.
6.pielikums.
7.pielikums.
8.pielikums.
9.pielikums
10.pielikums

Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija, 1.daļa
Tehniskā specifikācija, 2.daļa
Tehniskā specifikācija, 3.daļa
Tehniskā specifikācija, 4.daļa
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (forma)
Informācija par pretendentu (forma)
Tehniskais piedāvājums (forma)
Tehniskais piedāvājums (forma), 1. daļa
Tehniskais piedāvājums (forma), 2. daļa
Tehniskais piedāvājums (forma), 3. daļa
Tehniskais piedāvājums (forma), 4.daļa
Finanšu piedāvājums (forma)
Vispārīgā vienošanās (projekts)
Iepirkuma līgums (projekts)
Informācija par pretendenta atbilstību PIL (forma)
Informācija par speciālistu pieejamību
Informācija par servisa (remontu) nodrošināšanu

16

1.pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.1.pielikums. Tehniskā specifikācija, 1.daļa
1. daļa- Aizauss dzirdes aparāti vidējiem dzirdes zudumiem (3. pakāpes vājdzirdība)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības
Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju
komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola).
Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcija latviešu valodā katram dzirdes aparātam.
Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle.
Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.
Precei jābūt CE marķējumam.
Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS
Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma
jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz
NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA
LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas kabeļu pāri
un 16 adapteri, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai (12 komplekti).
Programmēšanas kabeļu, adapteru, tievās skaņas caurulīšu un auss ieliktņu atvērtai akustikai
cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC
pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS SPC
struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos
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programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes aparātu
ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas programmām.
Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2 (divām) stundām.
Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC
struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā.
9. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes
aparāta bojājuma pieteikuma.
10. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts vismaz 2
(divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.
11. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes aparātu
serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu šajos
gadījumos maksā klients.
12. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai
pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts.
13. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
14. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums:

1. daļa

Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam (3. pakāpes
vājdzirdība)
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta)
125dB
1. grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti vidējam
skaņas
pastiprinājumam
Max.
5 940 dzirdes
aparāti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB,
Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %

Obligātie parametri/ funkcijas
Telespole (programmējama)–
Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās režīmiem
Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto,
adaptīvo un fiksēto
Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana
Nanopārklājums
Skaļuma regulēšanas iespēja (VC)
Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T režīmu)
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli
Atvērtās auss pielāgošanas iespēja
Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas
Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, DAI un FM sistēmu
Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas
Trokšņu slāpēšana
Aparāta lietošanas atmiņa
Barošanas elements (6 gab.)
Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)
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17
18

Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)
Spiedpoga (push button) binaurālai koordinācijai

2. grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti vidējam
skaņas
pastiprinājumam
Max.
1500 dzirdes
aparāti

125dB
-

Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB,
Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %

Obligātie parametri/ funkcijas
1 Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana
2 Trokšņu slāpēšana
3 Automātiska skaņas pastiprinājuma kontrole
4 Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto,
adaptīvo un fiksēto
5 Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas
6 Spiedpoga (push button) binaurālai koordinācijai
7 Neatkarīga kluso, vidējo, skaļo skaņu pastiprināšana
8 Nanopārklājums
9 Telespole (programmējama)
10 Baterijas izlādēšanās, ieslēgšanas un programmu pārslēgšanas
indikators
11 Savienojamība ar DAI un FM sistēmu
12 Savienojamība ar TV, mobilo telefonu
13 Atvērtās auss pielāgošanas iespēja
14 Aparāta lietošanas atmiņa
15 Skaļuma regulēšanas iespēja (VC)
16 Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T
programmu)
17 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli
18 Barošanas elements (6 gab.)
19 Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)
20 Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas
21 Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)

1.2.pielikums. Tehniskā specifikācija, 2.daļa
2. daļa- Aizauss dzirdes aparāti smagiem dzirdes zudumiem (4. pakāpes vājdzirdība)
Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības
1.
Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju
komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola).
2.
Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes aparātam.
3.
Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle.
4.
Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.
5.
Precei jābūt CE marķējumam.
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Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS
Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma
jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz
NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
7.
Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA
LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas kabeļu pāri
un 16 adapteri, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai (12 komplekti).
Programmēšanas kabeļu, adapteru, tievās skaņas caurulīšu un auss ieliktņu atvērtai akustikai
cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
8.
Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC
pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS SPC
struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos
programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes aparātu
ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas programmām.
Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2 (divām) stundām.
Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC
struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā.
9.
Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes aparāta
bojājuma pieteikuma.
10. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts vismaz 2
(divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.
11. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes aparātu
serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu šajos gadījumos
maksā klients.
12. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai pārstāvniecība)
Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts.
13. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
14. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums:
2. daļa
Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam
(4. vājdzirdības pakāpe)
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta)
6.

-Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
-Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 134 dB
,
-Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 68 dB,
-Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2%
1. grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti stipram
skaņas
pastiprinājumam
Max. 5000 dzirdes
aparāti

1
2
3
4
5
6
7
8

Obligātie parametri/ funkcijas
Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās režīmiem
Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas
Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T režīmu)
Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto,
adaptīvo un fiksēto
Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana
Apkārtējo trokšņu slāpēšana
Nanopārklājums
Telespole (programmējama)
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

Skaļuma regulēšanas iespēja (VC)
Atvērtās auss pielāgošanas iespēja
Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas
Savienojamība ar DAI un FM sistēmu, TV, mobilo telefonu
Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes
kanāli
Barošanas elements (6 gab.) 13. mod
Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)
Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)

2.grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti stipram
skaņas
pastiprinājumam

135dB
-

Max. 1200 dzirdes
aparāti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 68 dB
Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1%

Obligātie parametri/ funkcijas
Atgriezeniskās skaņas dinamiskās slāpēšanas sistēma
Mikrofona trokšņu slāpēšanas sistēma
Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas
Telespole (programmējama)
Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto,
adaptīvo un fiksēto
Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas
Programmējams skaļuma regulēšanas diapazons
Baterijas izlādēšanās, ieslēgšanas un programmu pārslēgšanas
indikators
Savienojamība ar TV, mobilo telefonu
Savienojamība ar DAI, FM sistēmu
Atvērtās auss pielāgošanas iespēja
Nanopārklājums
Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa
Skaļuma regulēšanas iespēja (VC)
Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T
programmu)
Barošanas elements (6 gab.)
Drošs pret putekļiem un mitrumu (sertificēts, vismaz IP 58)
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes
kanāli
Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)

1.3.pielikums. Tehniskā specifikācija, 3.daļa
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3.daļa - Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam
(5. vājdzirdības pakāpe)
Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības
1. Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju
komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola).
2. Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes aparātam.
3. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle.
4. Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.
5. Precei jābūt CE marķējumam.
6. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS
Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma
jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz
NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
7. Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA
LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas kabeļu pāri
un 16 adapteri. Programmēšanas kabeļu, adapteru cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
8. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC
pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS SPC
struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos
programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes aparātu
ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas programmām.
Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2 (divām) stundām.
Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC
struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā.
9. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes
aparāta bojājuma pieteikuma.
10. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts vismaz 2
(divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.
11. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes aparātu
serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu šajos
gadījumos maksā klients.
12. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai
pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts..
13. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
14. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums:
Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam
(5. vājdzirdības pakāpe)
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta)
3.daļa

-Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz,
(var tikt izmantota frekvenču kompresija)
-Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 143 dB ,
-Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 82 dB,
-Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %
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Obligātie parametri/ funkcijas

1. grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti ļoti stipram
skaņas
pastiprinājumam

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Max.
1000 dzirdes
aparāti

10
11
12
13
14
15
16

Telespole
Skaļuma regulēšanas iespēja
Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas
Atgriezeniskās skaņas dinamiskās reducēšanas sistēma
Automātiskā pastiprinājuma kontrole
Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto,
adaptīvo un fiksēto
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli
Trokšņu slāpēšana
Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T
programmu)
Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa
Nanopārklājums
Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas
Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, DAI un FM sistēmu
Barošanas elements (6 gab.)
Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)
Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)

2.grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti ļoti stipram
skaņas
pastiprinājumam
Max.
320 dzirdes aparāti

Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz,
(var tikt izmantota frekvenču kompresija)
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā
143 dB ,
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 82 dB,
Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %
-

Obligātie parametri/ funkcijas
1 Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu slāpēšanu
2 Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana
3 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli
4 DAI un FM savienojamība, savienojamība ar TV un mobilo telefonu
5 Lietotāja runas kvalitātes uzturēšanas iespēja (runas izpratne trokšņainā
vidē)
6 Telpiskā (binaurāla) trokšņa regulēšanas sistēma, ieskaitot zemās
frekvences
7 Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T
programmu)
8 Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa
9 Spiedpogas binaurāla koordinācija (vai frekvenču kompresors)
10 Virziena mikrofons ar vismaz 3 pārslēgšanas iespējām –dalīto,
adaptīvo, fiksēto
11 Skaļuma regulēšanas diapazons
12 Telespoles režīms
13 Programmu pārslēgšanas un baterijas izlādēšanās skaņas indikators
14 Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas
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15
16
17
18

Nanopārklājums
Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)
Barošanas elements (6 gab.)
Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)

1.4.pielikums. Tehniskā specifikācija,4.daļa

4.daļa - Kabatas kaula dzirdes aparāti (5. pakāpes vājdzirdība)
Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības
1. Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju
komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola).
2. Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes
aparātam.
3. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle.
4. Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.
5. Precei jābūt CE marķējumam.
6. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS
Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma
jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz
NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
7. Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas
kabeļu pāri un 16 adapteri. Programmēšanas kabeļu, adapteru cena iekļaujama dzirdes
aparātu cenā.
8. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC
pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS
SPC struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot
piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir
dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to
regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne
mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas –
pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami
dzirdes aparātu cenā.
9. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes
aparāta bojājuma pieteikuma.
10. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts
vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.
11. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes
aparātu serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu
šajos gadījumos maksā klients.
12. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai
pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts.
13. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
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14.

Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums:

3. daļa

Kabatas kaula dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam
(5. vājdzirdības pakāpe)
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta)
-Frekvenču diapazons no 0,3 līdz 5 kHz,
-Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 140 dB ,
-Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 80 dB
1. grupa
Digitālie kabatas
dzirdes aparāti
ļoti stipram
skaņas
pastiprinājumam,
sakomplektēti
ar pieslēgto
kaula
vadāmības
telefonu un
galvas stīpu
Max.
40 dzirdes
aparāti

Obligātie parametri/ funkcijas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Galvas stīpa
Skaļuma regulēšanas iespēja
Kaula vadāmības telefons
Barošanas elements (1 gab.)
Savienojamība ar DAI (TV, MP3)
Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis
Darbības gaismas indikators
Programmu pārslēgšanās poga
Barošanas elements (1 gab.)
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2.pielikums
atklāta konkursa „Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā
(forma)
Par piedalīšanos atklātā konkursā „Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr.
LNS 2018/3
Pretendents:
(pretendenta pilns nosaukums)
vienotais reģ. Nr.:
juridiskā adrese:
tā _______________________________________ personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
apliecina, ka:
piesakāmies piedalīties atklātā konkursā „Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr.
LNS 2018/3 iepirkumā;
1) apliecinām, ka Nolikuma prasības ir saprotamas un garantējam to izpildi;
2) apliecinām, ka piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām;
3) apliecinām, ka esam iepazinušies ar Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma projektu un
piekrītam tā noteikumiem, apņemamies (ja tiksim atzīti par uzvarētāju) slēgt Vispārīgo
vienošanās un Iepirkuma līgumu, izpildīt visus līgumu noteikumus;
4) apņemamies Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā piegādāt piedāvātas
preces;
5) apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, instrumenti,
iekārtas un tehniskais aprīkojums) savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei;
6) apliecinām, ka nodrošināsim preču garantijas remontu, saskaņā ar tehnisko piedāvājumu,
Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma nosacījumiem;
7) apliecinām, ka Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādāsim preces par
piedāvājuma cenu visā līguma darbības laikā;
8) apliecinām, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:
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3.pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam
Informācija par pretendentu
(forma)
Pretendents
Pilns nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Bankas rekvizīti: (bankas nosaukums,
bankas kods un konta numurs)
5.
Tālruņa numurs:
7.
e-pasta adrese:
8.
Mājaslapas adrese internetā:
9.
Amatpersona/-as ar pārstāvības tiesībām,
kura parakstīs iepirkuma līgumu:
(pārstāvības pamatojums (statūti vai
pilnvara), amats, vārds, uzvārds)
10. Biroja adrese: (korespondencei)
1.
2.
3.
4.

Kontaktpersona iepirkuma procedūras
laikā (amats, vārds, uzvārds; tālruņa
numurs, faksa numurs un e-pasta adrese):
14. Informāciju par to, vai pretendenta
uzņēmums
vai
tā
piesaistītā
apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā
vai vidējā uzņēmuma statusam.
Informācija par apakšuzņēmumiem (dzēš vai papildina pēc nepieciešamības)
15.
1. Izpildei nododamo daļu apjoms % no
kopējā līgumcenas vērtības: ___ %
Apakšuzņēmums:
2. Informāciju par to, vai pretendenta
(ja attiecināms; uzņēmuma nosaukums,
piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums
reģistrācijas numurs, adrese; statuss)
atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma
statusam: ___
16.
1. Izpildei nododamo daļu apjoms % no
kopējā līgumcenas vērtības: ___ %
Apakšuzņēmums:
2. Informāciju par to, vai pretendenta
(ja attiecināms; uzņēmuma nosaukums,
piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums
reģistrācijas numurs, adrese; statuss)
atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma
statusam: ___
11.

Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:
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4.pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3 nolikumam

Tehniskais piedāvājums (forma)
Pretendents var sniegt piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās, bet katrai daļai atsevišķi, saskaņā ar 4.1.- 4.4. pielikuma formām

28

4.1. pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3 nolikumam
Tehniskais piedāvājums (forma). 1.daļa
Pretendents: ______________________ (norāda)
Preču piegādes termiņš: ___________ darba dienas (norāda ne vairāk kā 15 darba dienas)
Preču garantijas laiks: ___________ gadi (norāda ne mazāk kā 2 gadi)
Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN, euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

1. daļa- Aizauss dzirdes aparāti vidējiem dzirdes zudumiem (3. pakāpes vājdzirdība) Preces marka,
Pretendenta
modelis,
finanšu
Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības
nosaukums:
piedāvājums,
1. Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju
aizpilda
euro, bez PVN,
pretendents
par 1 (vienu)
komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola).
preces vienību
2. Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcija latviešu valodā katram dzirdes
Vienību
o 1.grupa:
aparātam.
skaits:
aizpilda
3. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle.
aizpilda
pretendents
4. Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.
pretendents
5. Precei jābūt CE marķējumam.
6. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS
Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma
Preci
o 2. grupa:
jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas raksturojošie
aizpilda
uz NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
parametri/
pretendents
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Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

7. Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas
kabeļu pāri un 16 adapteri, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai
(12 komplekti). Programmēšanas kabeļu, adapteru, tievās skaņas caurulīšu un auss
ieliktņu atvērtai akustikai cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
8. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS
SPC pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA
LNS SPC struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot
piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem
ir dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to
regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne
mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas –
pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC struktūrvienībā. Apmācības izdevumi
iekļaujami dzirdes aparātu cenā.
9. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes
aparāta bojājuma pieteikuma.
10. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts
vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.
11. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes
aparātu serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu
šajos gadījumos maksā klients.
12. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai
pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts.
13. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN, euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību
spējas:
o
aizpilda
pretendents

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

14. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums:

Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam
(3. pakāpes vājdzirdība)
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
1.daļa

Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne
mazāk kā 125dB
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB,
Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %
1. grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti vidējam
skaņas
pastiprinājumam

1
2
3
4
5

Obligātie parametri/ funkcijas
Telespole (programmējama)–
Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās
režīmiem
Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām –
dalīto, adaptīvo un fiksēto
Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana
Nanopārklājums
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN, euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

Skaļuma regulēšanas iespēja (VC)
Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T
režīmu)
8 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas
apstrādes kanāli
9 Atvērtās auss pielāgošanas iespēja
10 Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas
11 Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, DAI un FM sistēmu
12 Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt
programmas
13 Trokšņu slāpēšana
14 Aparāta lietošanas atmiņa
15 Barošanas elements (6 gab.)
16 Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)
17 Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)
18 Spiedpoga (push button) binaurālai koordinācijai
3. grupa
Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne
Digitālie
mazāk kā 125dB
daudzkanālu
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB,
datorprogrammējami Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %
aizauss dzirdes
aparāti vidējam
Obligātie parametri/ funkcijas
skaņas
1 Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana
Max.
5 940 dzirdes
aparāti

6
7
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN, euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

pastiprinājumam
Max.
1500 dzirdes
aparāti

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Trokšņu slāpēšana
Automātiska skaņas pastiprinājuma kontrole
Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām –
dalīto, adaptīvo un fiksēto
Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas
Spiedpoga (push button) binaurālai koordinācijai
Neatkarīga kluso, vidējo, skaļo skaņu pastiprināšana
Nanopārklājums
Telespole (programmējama)
Baterijas izlādēšanās, ieslēgšanas un programmu pārslēgšanas
indikators
Savienojamība ar DAI un FM sistēmu
Savienojamība ar TV, mobilo telefonu
Atvērtās auss pielāgošanas iespēja
Aparāta lietošanas atmiņa
Skaļuma regulēšanas iespēja (VC)
Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T
programmu)
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas
apstrādes kanāli
Barošanas elements (6 gab.)
Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)
Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt
programmas
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN, euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

21

Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN, euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)

Apliecinu piedāvājumu:
Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:

4.2. pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3 nolikumam
Tehniskais piedāvājums (forma). 2.daļa
Pretendents: ______________________ (norāda)
Preču piegādes termiņš: ___________ darba dienas (norāda ne vairāk kā 15 darba dienas)
Preču garantijas laiks: ___________ gadi (norāda ne mazāk kā 2 gadi)
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Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

2.daļa- Aizauss dzirdes aparāti smagiem dzirdes zudumiem (4. pakāpes
vājdzirdība)
Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības
1. Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju
komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola).
2. Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes
aparātam.
3. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle.
4. Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.
5. Precei jābūt CE marķējumam.
6. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS
Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma
jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz
NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
7. Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas
kabeļu pāri un 16 adapteri, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai (12
komplekti). Programmēšanas kabeļu, adapteru, tievās skaņas caurulīšu un auss ieliktņu
atvērtai akustikai cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
8. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC
pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS
SPC struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot
piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību
Preces
Pretendenta
marka,
finanšu
modelis,
piedāvājums,
nosaukums: euro, bez PVN,
aizpilda
par 1 (vienu)
pretendents
preces vienību
o 1.grupa:
Vienību
aizpilda
skaits:
pretendents
aizpilda
pretendents
Preci
raksturojoši
e parametri/
spējas:
aizpilda
pretendents

o 2. grupa:
aizpilda
pretendents

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to
regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne
mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas –
pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami
dzirdes aparātu cenā.
9. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes
aparāta bojājuma pieteikuma.
10. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts
vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.
11. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes
aparātu serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu
šajos gadījumos maksā klients.
12. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai
pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts.
13. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
14. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums:
2.daļa
Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam
(4. vājdzirdības pakāpe)
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

-Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
-Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā
134 dB ,
-Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 68 dB,
-Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2%
1. grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti stipram
skaņas
pastiprinājumam
Max. 5000 dzirdes
aparāti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Obligātie parametri/ funkcijas
Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās
režīmiem
Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas
Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T
režīmu)
Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām –
dalīto, adaptīvo un fiksēto
Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana
Apkārtējo trokšņu slāpēšana
Nanopārklājums
Telespole (programmējama)
Skaļuma regulēšanas iespēja (VC)
Atvērtās auss pielāgošanas iespēja
Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt
programmas
Savienojamība ar DAI un FM sistēmu, TV, mobilo telefonu
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

13
14
15
16
17

Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas
apstrādes kanāli
Barošanas elements (6 gab.) 13. mod
Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)
Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)

2.grupa
Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti stipram
skaņas
pastiprinājumam

Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne
mazāk kā 135dB
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 68 dB
Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1%

Max. 1200 dzirdes
aparāti
1
2
3
4
5

Obligātie parametri/ funkcijas
Atgriezeniskās skaņas dinamiskās slāpēšanas sistēma
Mikrofona trokšņu slāpēšanas sistēma
Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas
Telespole (programmējama)
Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām –
dalīto, adaptīvo un fiksēto
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt
programmas
Programmējams skaļuma regulēšanas diapazons
Baterijas izlādēšanās, ieslēgšanas un programmu pārslēgšanas
indikators
Savienojamība ar TV, mobilo telefonu
Savienojamība ar DAI, FM sistēmu
Atvērtās auss pielāgošanas iespēja
Nanopārklājums
Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa
Skaļuma regulēšanas iespēja (VC)
Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T
programmu)
Barošanas elements (6 gab.)
Drošs pret putekļiem un mitrumu (sertificēts, vismaz IP 58)
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas
apstrādes kanāli
Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)

Apliecinu piedāvājumu:
Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendenta
Pretendenta
Pretendenta
tehniskais
finanšu
finanšu
piedāvājums
piedāvājums,
piedāvājums,
euro, bez PVN,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
par visu apjomu
preces vienību

Datums:

4.3. pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3 nolikumam
Tehniskais piedāvājums (forma). 3.daļa
Pretendents: ______________________ (norāda)
Preču piegādes termiņš: ___________ darba dienas (norāda ne vairāk kā 15 darba dienas)
Preču garantijas laiks: ___________ gadi (norāda ne mazāk kā 2 gadi)
Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendent Pretendenta finanšu
Pretendenta
a
piedāvājums, euro,
finanšu
tehniskais
bez PVN, par 1
piedāvājums,
piedāvāju
(vienu) preces
euro, bez PVN,
ms
vienību
par visu apjomu
3.daļa - Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam
Preces
Pretendenta finanšu
(5. vājdzirdības pakāpe)
marka,
piedāvājums, euro,
modelis,
bez PVN, par 1
Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības
nosauku
(vienu) preces
1. Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju
ms:
vienību
aizpilda
o 1.grupa:
komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola).
pretendent aizpilda pretendents
2. Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes
s
aparātam.
3. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle.
Vienību
4. Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.
skaits:
o 2. grupa:
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Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendent Pretendenta finanšu
Pretendenta
a
piedāvājums, euro,
finanšu
tehniskais
bez PVN, par 1
piedāvājums,
piedāvāju
(vienu) preces
euro, bez PVN,
ms
vienību
par visu apjomu
5. Precei jābūt CE marķējumam.
aizpilda
aizpilda pretendents
6. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS pretendent
Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma
s
jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz
NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
Preci
7. Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA raksturoj
LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas kabeļu
ošie
pāri un 16 adapteri. Programmēšanas kabeļu, adapteru cena iekļaujama dzirdes aparātu parametri
cenā.
/ spējas:
8. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC
aizpilda
pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS SPC pretendent
struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos
s
programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes
aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas
programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2
(divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā
SIA LNS SPC struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā.
9. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes
aparāta bojājuma pieteikuma.
10. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts
vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.
11. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes
aparātu serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu
šajos gadījumos maksā klients.
12. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai
pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts..
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Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

13. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
14. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums:
Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam
(5. vājdzirdības pakāpe)
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
3.daļa

-Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz,
(var tikt izmantota frekvenču kompresija)
-Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā
143 dB ,
-Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 82 dB,
1. grupa
-Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %
Digitālie
Obligātie parametri/ funkcijas
daudzkanālu
1 Telespole
datorprogrammējami 2 Skaļuma regulēšanas iespēja
aizauss dzirdes
3 Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt
aparāti ļoti stipram
programmas
skaņas
4 Atgriezeniskās skaņas dinamiskās reducēšanas sistēma
pastiprinājumam
5 Automātiskā pastiprinājuma kontrole
6 Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām –
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendent Pretendenta finanšu
Pretendenta
a
piedāvājums, euro,
finanšu
tehniskais
bez PVN, par 1
piedāvājums,
piedāvāju
(vienu) preces
euro, bez PVN,
ms
vienību
par visu apjomu

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

Max.
1000 dzirdes
aparāti

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

dalīto, adaptīvo un fiksēto
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas
apstrādes kanāli
Trokšņu slāpēšana
Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T
programmu)
Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa
Nanopārklājums
Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas
Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, DAI un FM sistēmu
Barošanas elements (6 gab.)
Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)
Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)

2.grupa
Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz,
Digitālie
(var tikt izmantota frekvenču kompresija)
daudzkanālu
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne
datorprogrammējami mazāk kā 143 dB ,
aizauss dzirdes
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 82 dB,
aparāti ļoti stipram Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %
skaņas
pastiprinājumam
-

Max.
320 dzirdes aparāti

Obligātie parametri/ funkcijas
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendent Pretendenta finanšu
Pretendenta
a
piedāvājums, euro,
finanšu
tehniskais
bez PVN, par 1
piedāvājums,
piedāvāju
(vienu) preces
euro, bez PVN,
ms
vienību
par visu apjomu

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu
slāpēšanu
Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana
Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas
apstrādes kanāli
DAI un FM savienojamība, savienojamība ar TV un mobilo
telefonu
Lietotāja runas kvalitātes uzturēšanas iespēja (runas izpratne
trokšņainā vidē)
Telpiskā (binaurāla) trokšņa regulēšanas sistēma, ieskaitot
zemās frekvences
Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T
programmu)
Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa
Spiedpogas binaurāla koordinācija (vai frekvenču kompresors)
Virziena mikrofons ar vismaz 3 pārslēgšanas iespējām –dalīto,
adaptīvo, fiksēto
Skaļuma regulēšanas diapazons
Telespoles režīms
Programmu pārslēgšanas un baterijas izlādēšanās skaņas
indikators
Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas
Nanopārklājums
Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)
Barošanas elements (6 gab.)
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Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendent Pretendenta finanšu
Pretendenta
a
piedāvājums, euro,
finanšu
tehniskais
bez PVN, par 1
piedāvājums,
piedāvāju
(vienu) preces
euro, bez PVN,
ms
vienību
par visu apjomu

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

18

Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)
Pretendent Pretendenta finanšu
Pretendenta
a
piedāvājums, euro,
finanšu
tehniskais
bez PVN, par 1
piedāvājums,
piedāvāju
(vienu) preces
euro, bez PVN,
ms
vienību
par visu apjomu

Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.)

Apliecinu piedāvājumu:
Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:

4.4. pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3 nolikumam
Tehniskais piedāvājums (forma). 4.daļa
Pretendents: ______________________ (norāda)
Preču piegādes termiņš: ___________ darba dienas (norāda ne vairāk kā 15 darba dienas)
Preču garantijas laiks: ___________ gadi (norāda ne mazāk kā 2 gadi)
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Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents
Pretendenta
tehniskais
piedāvājum
s

4.daļa - Kabatas kaula dzirdes aparāti (5. pakāpes vājdzirdība)
Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības
1. Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju
komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola).
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Preces
marka,
modelis,
nosaukums:
aizpilda
pretendents

Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes
aparātam.
Vienību
Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle.
skaits:
Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.
aizpilda
Precei jābūt CE marķējumam.
pretendents
Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS
Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma
Preci
jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz raksturojošie
NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.
parametri/
Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc spējas:
SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas
aizpilda
kabeļu pāri un 16 adapteri. Programmēšanas kabeļu, adapteru cena iekļaujama dzirdes pretendents
aparātu cenā.
Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC
pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS
SPC struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot
piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir
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Pretendenta
finanšu
piedāvājums,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
preces vienību
Pretendenta
finanšu
piedāvājums,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
preces vienību:
aizpilda
pretendents

Pretendenta finanšu
piedāvājums, euro,
bez PVN, par visu
apjomu

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents
Pretendenta
tehniskais
piedāvājum
s

9.
10.
11.

12.
13.
14.

dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to
regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne
mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas –
pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami
dzirdes aparātu cenā.
Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes
aparāta bojājuma pieteikuma.
Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts
vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.
3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes
aparātu serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu
šajos gadījumos maksā klients.
Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai
pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts.
Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums:

Kabatas kaula dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas
pastiprinājumam
(5. vājdzirdības pakāpe)
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
47
4.daļa

Pretendenta
finanšu
piedāvājums,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
preces vienību

Pretendenta finanšu
piedāvājums, euro,
bez PVN, par visu
apjomu

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei
iepirkuma daļā

Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents
Pretendenta
tehniskais
piedāvājum
s

1. grupa
Digitālie kabatas
dzirdes aparāti
ļoti stipram
skaņas
pastiprinājumam,
sakomplektēti
ar pieslēgto
kaula
vadāmības
telefonu un
galvas stīpu
Max.
40 dzirdes
aparāti

-Frekvenču diapazons no 0,3 līdz 5 kHz,
-Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā
140 dB ,
-Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 80 dB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Obligātie parametri/ funkcijas
Galvas stīpa
Skaļuma regulēšanas iespēja
Kaula vadāmības telefons
Barošanas elements (1 gab.)
Savienojamība ar DAI (TV, MP3)
Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis
Darbības gaismas indikators
Programmu pārslēgšanās poga
Barošanas elements (1 gab.)
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Pretendenta
finanšu
piedāvājums,
euro, bez PVN,
par 1 (vienu)
preces vienību

Pretendenta finanšu
piedāvājums, euro,
bez PVN, par visu
apjomu

Apliecinu piedāvājumu:
Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:
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5.pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam
Finanšu piedāvājums
(forma)
Pretendents: ______________________ (norāda)

Atklātā konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
piedāvātā līgumcena par visu apjomu iepirkuma ________ . daļā ir
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 Pasūtītājs
nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.
Apliecinu piedāvājumu:
Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:
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6.pielikums
atklāta konkursa „Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. ____
(projekts)
PAR TIESĪBĀM PIEGĀDĀT PRECES ATKLĀTA KONKURSA
„DZIRDES APARĀTU IEPIRKUMS 2019.- 2021. GADAM ”, ID NR. LNS 2018/3
IETVAROS
IEPIRKUMA ____. DAĻA

Rīgā

2019. gada __. _________

Vispārīgā vienošanās par tiesībām piegādāt dzirdes aparātus ir noslēgta starp:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”,
reģ. Nr.40003276127, turpmāk arī - SPC, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes
priekšsēdētāja Inese Immure, turpmāk tekstā – Līgumslēdzējs, no vienas puses, un
piegādātājiem, kas atklāta konkursa, ID Nr. LNS 2018/3 (turpmāk tekstā – Konkurss) _____.daļā ir
ieguvuši tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos, un piegādāt preces, kā piegādātāji:
1) 1. Piegādātājs: _____________________________, reģistrācijas Nr. ______________,
juridiskā adrese:
______________, kuru
uz
_________
pamata pārstāv
__________________________,
2) 2. Piegādātājs: __________________________, reģistrācijas Nr. ______________,
juridiskā adrese:
______________, kuru
uz
_________
pamata pārstāv
__________________________,
no otras puses, turpmāk tekstā visi piegādātāji kopā un katrs atsevišķi tiek saukti – Piegādātāji vai
Piegādātājs, bet visi Vispārīgās vienošanās, turpmāk arī – Vienošanās, dalībnieki turpmāk arī Puses/ Puse.
1. Vispārīgās vienošanās priekšmets
Vienošanās noslēgta atklātā konkursa „„Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr.
LNS 2018/3 _____.daļā starp Līgumslēdzēju un Konkursa uzvarētājiem - preču piegādātājiem, un
tās mērķis ir noteikt un raksturot Vispārīgās vienošanās (turpmāk arī Vienošanās) darbības laikā
slēdzamos Iepirkuma līgumus.

2.1.

2.2.

2. Vispārīgās vienošanās noteikumi
Ar šīs Vienošanās noslēgšanas brīdi Piegādātāji iegūst tiesības noslēgt konkrētus Iepirkuma
līgumus par tiesībām piegādāt preces - xxxxxxxx (turpmāk – preces), un Līgumslēdzējs
un Piegādātāji, pamatojoties uz Piegādātāju piedāvājumu Konkursā un Konkursa
noteikumiem, vienojas par preču piegādes vispārējo kārtību.
Līgumslēdzējs ir tiesīgs paļauties, ka Vispārīgās vienošanās līguma darbības periodā
Piegādātāji piegādās preces atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Piegādātāju piedāvājumam
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2.3.

2.4.

2.5.

Konkursā un par cenu, kas atbilst Piegādātāju piedāvājumam Konkursā visā Vienošanās
darbības laikā.
Noslēdzot iepirkuma līgumu par preču piegādi, Piegādātājam jānodrošina un jāgarantē, ka
piegādāto preču tehniskiem raksturlielumiem jābūt saskaņā ar piedāvājumu konkursa
tehniskajā specifikācijā.
Ja kāds no piegādātājiem, kurš konkursā ir ieguvis tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos,
atsakās parakstīt vispārīgo vienošanos, tad tas rakstveidā informē Pasūtītāju par savu
lēmumu. Vispārīgā vienošanās ir spēkā arī tad, ja kāds no Piegādātājiem to nav parakstījis.
Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Piegādātājs atsakās parakstīt Vienošanos, ja tas, 5 (piecu)
darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida uzaicinājuma saņemšanas nav ieradies uz
Vienošanās parakstīšanu un nav paziņojis Pasūtītājam par savu lēmumu.

3. Vispārīgās vienošanās darbības laiks
Vispārīgā vienošanās ar piegādātājiem, kuri to parakstījuši, stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu
un ir spēkā līdz 2022. gada 30. decembrim. Preču piegāde veicama līdz 2020. gada
30. decembrim.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
1)
2)
3)
4)

4.4.

4. Vispārīgās vienošanās grozīšana un darbības pārtraukšana
Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, līdzējiem savstarpēji vienojoties. Izmaiņas un
citi grozījumi Vispārīgajā vienošanā ir iespējami tikai ar Pušu savstarpēju rakstveida
piekrišanu. Vispārīgās vienošanās grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami, ja tie nemaina
Vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu un gadījumos, kas noteikti Publisko iepirkumu
likuma (turpmāk arī PIL) 61. pantā. Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līgumu grozījumi
vai papildinājumi izdarāmi tikai rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanos neatņemamām
sastāvdaļu.
Vispārīgās vienošanās vai uz tās pamata noslēgtā Iepirkuma līguma grozījumi var notikt, ja
Līgumslēdzējam ir nepieciešamas papildu piegādes - papildus preču skaits tam skaitam, kas
ir noteikts Vienošanās 5.1.punktā. Šajā gadījumā grozījumi Iepirkuma līgumā nevar
pārsniegt 10% no sākotnējās līgumcenas, un ja grozījumi atbilst Publisko iepirkumu likuma
61. panta ceturtās un piektās daļas regulējumam.
Vispārīgās vienošanās līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja tam ir pamatots iemesls,
t.sk. 1) mainās nosacījumi, kas ietekmē Vispārīgās vienošanās izpildi; 2) gadījumos, kas
noteikti PIL 64. panta pirmajā daļā; 3) ja Līgumslēdzējam pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts
finansējums no biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Iepirkuma līguma izpildei u.c.
Līgumslēdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vispārīgās vienošanās pirms termiņa arī
gadījumos, ja:
pret Piegādātāju ir uzsākts maksātnespējas process, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
Piegādātājs neizpilda Vispārējās vienošanās vai Iepirkuma līguma noteikumus, piegādā
nekvalitatīvas preces vai tās nepiegādā vispār Iepirkuma līgumā noteiktos termiņos;
Piegādātājs, ar kuru noslēgts Iepirkuma līgums, visā iepirkuma līguma darbības laikā nevar
piegādāt preces par tādām cenām, kādas tas iesniedza savā piedāvājumā konkursā;
Piegādātājs kavē iepirkuma līgumā noteikto preču piegādes termiņu vairāk nekā par 10
(desmit) darba dienām;
Šajā gadījumā Līgumslēdzējs nosūta Piegādātājam informatīvu paziņojumu par Piegādātāja
izslēgšanu no Vispārējās vienošanās un Iepirkuma līguma pārtraukšanu, ja tāds bija
noslēgts.
Vienošanās 4.4. un 4.5. punktā minētos gadījumos Pasūtītājs nekavējoties informē
Piegādātāju par Līguma pārtraukšanu pa pastu vai e-pastu (nosūtot paziņojumu skenētā
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veidā uz Piegādātāja Līgumā norādīto e-pastu) vai personīgi.
4.6. Ja Vispārīgā vienošanās tiek pārtraukta, tad tiek pārtraukts arī Iepirkuma līgums. Vienošanās
pārtraukšanas pirmstermiņa gadījumā Līgumslēdzējs veic norēķinus ar Piegādātāju, kurš
noslēdzis Iepirkuma līgumu, tikai par jau piegādātājām un pieņemtām precēm. Vienošanās
4.4. un 4.5. punktā minētos gadījumos Pasūtītājs neuzņemas nekādas soda sankcijas –
līgumsodus, zaudējumu atlīdzības pienākumu utt..
4.7. Grozījumus Vispārīgajā vienošanā vai Iepirkuma līgumā var veikt arī pēc Piegādātāja
ierosinājuma. Šajā gadījumā Piegādātājam jāiesniedz Līgumslēdzējam rakstisks pieteikums,
pamatojot grozījumu nepieciešamību, un jāpievieno attiecīgie dokumenti (ja attiecināms).
Līgumslēdzējs Lēmumu par grozījumu izdarīšanu vai atteikumu pieņem saskaņojot to ar
Pasūtītāju un vadoties no PIl 61.panta regulējuma.
4.8. Ja Piegādātājs iepirkuma dokumentācijā norādījis apakšuzņēmējus vai personas uz kurām
balstījies, lai pierādītu atbilstību kvalifikācijas prasībām, tad šo apakšuzņēmējus vai personu
nomaiņu var izdarīt tikai ar Līgumslēdzēja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Piegādātājam
jāiesniedz Līgumslēdzējam rakstisks pieteikums, pamatojot grozījumu nepieciešamību, un
jāpievieno attiecīgie dokumenti (ja attiecināms). Lēmumu par grozījumu izdarīšanu vai
atteikumu Līgumslēdzējs pieņem, saskaņojot to ar Pasūtītāju, un balstoties uz PIL 62.panta
regulējumu.
4.9. Ja Piegādātājs plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai personas, tad šo apakšuzņēmējus vai
personu nomaiņu var izdarīt tikai ar Līgumslēdzēja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā
Piegādātājam jāiesniedz Līgumslēdzējam rakstisks pieteikums, pamatojot grozījumu
nepieciešamību, un jāpievieno attiecīgie dokumenti (ja attiecināms). Lēmumu par grozījumu
izdarīšanu vai atteikumu Līgumslēdzējs pieņem, saskaņojot to ar Pasūtītāju, un balstoties uz
PIL 62.panta regulējumu.
4.10. Ja Piegādātājs veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu
Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Piegādātājs zaudē visas ar Vienošanos
pielīgtās saistības.
5. Preču piegādes apjoms un norēķinu kārtība
5.1. Maksimālais preču piegādes apjoms iepirkuma daļā ir _______ vienības uz visiem
Vienošanās dalībniekiem. Līdzēji nevienojas par konkrētiem preces piegādes apjomiem.
Kopējais preces piegādes apjoms atkarīgs no Līgumslēdzējam pieejamā finansējuma caur
Pasūtītājam piešķirtā valsts finansējuma apjomu.
5.2. Preču piegādes cenas vienai precei, pamatojoties uz Piegādātāja piedāvājumu Konkursā, tiek
norādītās Iepirkuma līgumā, kas tiks noslēgts Vispārīgās vienošanās ietvaros.
5.3. Norēķinu kārtība starp Līgumslēdzēju un Piegādātāju tiek noteikta Iepirkuma līgumā. Visi
norēķini tiek veikti euro, izmantojot bezskaidras naudas pārskaitījumus.
6. Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība
6.1. Līgumslēdzējs slēdz Iepirkuma līgumu ar piegādātāju, kurš iepirkuma daļā ir noteikts kā
Vispārīgās vienošanās dalībnieks, un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais,
saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem. Piegādātājs ar kuru noslēgts iepirkuma līgums
ir tiesīgs piegādāt preces Līgumslēdzējam visa iepirkuma priekšmeta daudzumam, kas
noteikts Vienošanās 5.1. punktā un gadījumos, kas atbilst Vienošanās 4.2.punktam.
6.2. Piegādātājam Iepirkuma līgumu ar Līgumslēdzēju jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
rakstveidā uzaicinājuma pa e-pastu saņemšanas. Līgumslēdzējs un Piegādātājs vienojas par
konkrēto līguma slēgšanas laiku.
6.3. Ja Piegādātājs, kurš ir Vispārīgās vienošanās dalībnieks un kura piedāvājums ir saimnieciski
visizdevīgākais, Iepirkuma līgumu nenoslēdz Vienošanās 6.2. punktā noteiktā termiņā,
Līgumslēdzējs tiesīgs slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo piegādātāju, kura piedāvājums ir
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saimnieciski visizdevīgākais.
6.4. Ja Piegādātājs, kurš ir noslēdzis Iepirkuma līgumu, vienpusēji pārtrauc Iepirkuma līgumu vai
Līgumslēdzējs vienpusēji pārtrauc noslēgto Iepirkuma līgumu, tad Līgumslēdzējs tiesīgs slēgt
Iepirkuma līgumu ar nākamo piegādātāju, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
Šajā gadījumā Līgumslēdzējs veic norēķinu ar pirmo piegādātāju tikai par jau piegādātām un
pieņemtām precēm.
7. Līdzēju saistības
7.1. Piegādātāja saistības
7.1.2. Preču piegādi Līgumslēdzējam veic Piegādātājs – Vispārīgās vienošanās dalībnieks,
pamatojoties uz noslēgto Iepirkuma līgumu. Piegādātājam jāpiegādā preces saskaņā ar
iepirkuma Nolikuma noteikumiem, Piegādātāja piedāvājumu iepirkumā un Iepirkuma
līguma noteikumiem. Piegādātājs Iepirkuma līguma ietvaros piegādā preces pēc
Līgumslēdzēja pasūtījuma, ko izdara Līgumslēdzēja kontaktpersona pa e-pastu.
7.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādāto preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām, konkursa nolikuma noteikumiem un piegādātāja piedāvājumam iepirkumā.
7.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Līgumslēdzējam vai Personām,
kurām Līgumslēdzējs izsniedzis preci, ja Piegādātājs piegādātās preces ir nekvalitatīvas vai
neatbilstošas un tas nav konstatēts pieņemot preces no Piegādātāja.
7.1.4. Piegādātājs maksā Līgumslēdzējam līgumsodus saskaņā ar Iepirkuma līguma noteikumiem.
7.2. Līgumslēdzēja saistības:
7.2.1. Līgumslēdzējs slēdz Iepirkuma līgumu saskaņā ar Vienošanās 6. sadaļā noteikto.
Līgumslēdzēja pasūtījumu precēm veic Līgumslēdzēja kontaktpersona pa e-pastu.
7.2.2. Līgumslēdzējs ir tiesīgs veikt piegādāto preču kvalitātes pārbaudi Līgumslēdzēja izvēlētā
veidā. Līgumslēdzējs ir tiesīgs atteikties pieņemt nekvalitatīvas vai konkursa piedāvājumam
neatbilstošas preces. Līgumslēdzējs nodrošina samaksu par faktiski veikto un kvalitatīvu
preču piegādi, kas pieņemts no Līgumslēdzēja puses, saskaņā ar Iepirkuma līguma
noteikumiem.
7.2.3. Līgumslēdzējam ir pienākums pieņemt konkrētā Piegādātāja piegādātās preces, atbilstoši
noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem, ja ir veikts to pasūtījums Piegādātājam un
piegādātās preces ir vajadzīgajā skaitā un ir kvalitatīvas.
7.2.4. Līgumslēdzējs maksā Piegādātājam līgumsodus saskaņā ar Iepirkuma līguma noteikumiem.
7.2.5. Ja Līgumslēdzējs konstatē, ka Piegādātāja preces ir nekvalitatīvas - neatbilst iepirkuma
Nolikuma prasībām un piegādātāja piedāvājumam iepirkumā, tad Līgumslēdzējam ir tiesības
vienpusēji lauz Iepirkuma līgumu un nemaksāt Piegādātām par piegādātām precēm. Šajā
gadījumā Līgumslēdzējs neparaksta preču piegādes pieņemšanas – nodošanas aktu un
atgriež preces Līgumslēdzējam.
7.3. Puses savstarpējiem rakstveida kontaktiem izmanto kontaktpersonu e-pasta adreses.
7.4. Puses savstarpējiem kontaktiem nosaka šādas kontaktpersonas:
1)
Līgumslēdzēja kontaktpersona ir -------------------------------------,
tālrunis:
_______________, e-pasts: _____________________;
2)
Piegādātāja
_________________
pilns
nosaukums
kontaktpersona
ir
___________________,
tālrunis:
_______________,
e-pasts:
_____________________;
3)
Piegādātāja
_________________
pilns
nosaukums
kontaktpersona
ir
___________________,
tālrunis:
_______________,
e-pasts:
_____________________;
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8. Nepārvarama vara
Puses ir atbrīvotas no atbildības par no Vienošanās izrietošo saistību daļēju vai pilnīgu
neizpildi, ja tā radusies sakarā ar ugunsgrēku, plūdiem, zemestrīci, karu, streiku vai citiem
nepārvaramas varas apstākļiem un, ja šādi apstākļi tiešā veidā ietekmējuši vispārīgās
vienošanās izpildi un līdzēji, slēdzot vispārīgo vienošanos, to nevarēja paredzēt.
Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstveidā informē par to
otru pusi ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. Līdzēji
apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šīs
Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas vai
izbeigšanas būtiskos jautājumus.
Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ šī Vienošanās nav izpildāma ilgāk par 30 (trīsdesmit)
dienām, tad katrai pusei ir tiesības vienpusēji atteikties no tālākas šīs vispārīgās vienošanās
saistību izpildes.
Piegādātājam un Līgumslēdzējam netiek uzlikti sodi gadījumos, kas radušies nepārvaramas
apstākļu rezultātā.

9. Citi noteikumi
9.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā
noteiktās saistības un pienākumus.
9.2. Vienošanās ir saistoša arī Pušu saistību, tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
9.3. Vienošanās darbības laikā, Puses apņemas pildīt Vienošanās noteikumus, kā arī ievērot citus
noteikumus, kas noteikti iepirkuma konkursā, ievērot patiesas un godīgas konkurences
principus.
9.4. Preču piegādes un to apmaksas noteikumi tiek paredzēti konkrētā ar Piegādātāju noslēgtā
Iepirkuma līgumā.
9.5. Pasūtītājam ir tiesības Vienošanās ietvaros noslēgtā Iepirkuma līguma izpildes laikā veikt
piegādes pieprasījumu par mazāku preču daudzumu nekā tas ir noteikts iepirkuma konkursa
Tehniskajā specifikācijā iepirkuma daļai, vai to neveikt, ja Pasūtītājam nav pieejami finanšu
resursi Iepirkuma līguma izpildei vai mainās Pasūtītāja vajadzība pēc konkrēto preču
daudzuma, vai iestājas citi nosacījumi.
9.6. Ja kāds no un pieņemtām precēm Vienošanās punktiem zaudē spēku, tad no Vienošanās
izrietošās saistības apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.7. Visi no Vienošanās izrietošie strīdi risināmi sarunu ceļā. Ja Puses nespēj tos atrisināt sarunu
ceļā, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un vispārīgās vienošanās noteikumiem.
9.8. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz pamatteksta __ (____) lapām __ (____)
eksemplāros. Viens vispārīgās vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet pārējie pie
Piegādātājiem. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.9. Parakstot Vienošanos, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās nosacījumiem, tie
Pusēm ir saprotami un Puses apņemas tos pildīt un ievērot.
10. PUŠU PARAKSTI
Līgumslēdzējs
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības
1. Piegādātājs:
centrs”
Nosaukums:
Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083
Reģ. Nr.
Reģ. Nr. 40003276127
Juridiskā adrese:
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Banka: AS SEB banka, Kurzemes filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

Banka:
Bankas kods:
Konta Nr.

__________________________________
Inese Immure

________________________________
Vārds, uzvārds
2. Piegādātājs:
Nosaukums:
Reģ. Nr.
Juridiskā adrese:
Banka:
Bankas kods:
Konta Nr.
________________________________
Vārds, uzvārds
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7.pielikums
atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS
(projekts)
Rīgā

2019. gada _____. ________________

Noslēgts 2019. gada _____. _____ Vispārīgās vienošanās Nr.______ ietvaros
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”,
reģ. Nr.40003276127, turpmāk arī - SPC, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes
priekšsēdētāja Inese Immure, turpmāk tekstā – Līgumslēdzējs, no vienas puses, un
__________________________, reģistrācijas Nr.___________________, juridiskā adrese:
_________________________, turpmāk tekstā - Piegādātājs, kuru uz _________ pamata pārstāv
___________________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses/ puse, pamatojoties uz atklāta konkursa, „„Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”,
ID Nr. LNS 2018/3 (turpmāk tekstā – konkurss), rezultātiem iepirkuma ___________.daļā , noslēdz
šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - „Līgums”:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

1.
Līguma priekšmets
Piegādātājs apņemas piegādāt Līgumslēdzējam preces - xxxxxxxx (turpmāk – preces),
saskaņā ar konkursa tehnisko specifikāciju, Piegādātāja piedāvājumu konkursā un
Līgumslēdzēja pasūtījumu.
Preču nosaukumi, markas un skaits noteikti Līguma 1. pielikumā. Preču piegādi uz
Līgumslēdzēja adresi Piegādātājs nodrošina par saviem līdzekļiem.
Līgumslēdzējam nav pienākums iegādāties visu konkursā norādīto preču apjomu, bet tādu
daudzumu, kāds nepieciešams Līgumslēdzējam darbības nodrošināšanai Pasūtītāja biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” - piešķirtā finansējuma ietvaros no valsts
pasūtījuma. Līgumslēdzējam ir tiesības pasūtīt visas Preces ne biežāk kā reizi ceturksnī, un
Piegādātājam ir pienākums Preces piegādāt pasūtījumu pilnā apjomā Līgumā noteiktajā
termiņā.
Preču piegādes vieta (adrese): Elvīras ielā 19, Rīgā.
2.
Preču kvalitāte un garantijas
Preču kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas (turpmāk - LR) normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Precēm ir jābūt atbilstoši iepakotām, marķētām ar izgatavotāja
firmas zīmi un tām jābūt pievienotai visai nepieciešamajai informācijai atbilstoši LR
normatīvajiem aktiem.
Precēm ir jābūt reģistrētām vai deklarētām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar uz
iepakojuma vai preces uzlīmētu nenomazgājamu CE uzlīmi (ja attiecināms) vai ar
atbilstošu sertifikātu.
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2.3.

2.4.
2.5.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.2.

Ja Piegādātājs nevar piegādāt preces, kas atbilst tā piedāvājumam iepirkumā, bet var
piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm ekvivalentas preces, tad
Piegādātājam ir jāiesniedz iesniegums (pamatojot preču nomaiņas iemeslu) un jāpievieno
preces ekvivalenci pamatojošie dokumenti un preču tehniskā specifikācija. Līgumslēdzējs
saskaņojumu vai atteikumu preču nomaiņai sniedz ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba
dienu laikā, saskaņojot šo lēmumu ar konkursa Pasūtītāju. Preču nomaiņas saskaņojuma
gadījumā tiek veikti grozījumi Iepirkuma līgumā.
Piegādātājs nodrošina piegādātajām precēm garantiju ne mazāku, kā tas noteikts konkursa
Nolikumā un Piegādātāja piedāvājumā.
Piegādātājs garantē, ka preču izmantošana atbilstoši to uzdevumam nenodarīs materiālus
zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai.
3.
Līgumcena, preces cena un norēķinu kārtība
Līgumcena par pilnu Līguma saistību izpildi ir EUR ______ (______ euro un ____ centi),
bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši LR
normatīvajos aktos noteiktajam. Preces 1 (vienas) vienības cena, saskaņā ar Līguma
2. pielikumā noteiktās preces pozīciju, ir: 1) 1. grupā EUR ______ (______ euro un ____
centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 2) 2. grupā EUR ______ (______ euro un
____ centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) (norāda tikai attiecināmo).
Samaksu par piegādātajām precēm Līgumslēdzējs veic ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc rēķina saņemšanas no Piegādātāja un Līgumslēdzēja apstiprināšanas. Norēķini
tiek veikti eiro, bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja kredītiestādes
norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Piegādātāja iesniegtajā rēķinā.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Līgumslēdzējs veicis naudas pārskaitījumu
Piegādātājam, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir tiesības mainīt preču vienības cenu pret zemāku, bet
nav tiesības paaugstināt Līgumā noteiktās preču cenas.
Līguma izpildes laikā mainoties PVN likmei, Piegādātājs un Līgumslēdzējs piemēro LR
aktuālo PVN likmi.
4.
Preču piegādes apjoms un termiņi
Līgumslēdzēja kontaktpersona, ņemot vērā faktisko nepieciešamību pēc precēm, pasūta
preces Piegādātājam ne biežāk kā reizi ceturksnī.
Piegādātājs piegādā preces Līgumslēdzējam ______ (______) darba dienu, saskaņā ar
Piegādātāja piedāvājumu konkursā, laikā no Līgumslēdzēja pasūtījuma saņemšanas dienas.
Piegādātājam jāpiegādā preces pilnā pasūtījuma apjomā.

5.
Pušu saistības
5.1. Piegādātāja saistības
5.1.1. Piegādātājam jāveic un Piegādātājs apņemas veikt preču piegādi Līguma 4.2. punktā
noteiktajā termiņā pēc preču piegādes pasūtījuma saņemšanas no Līgumslēdzēja.
Piegādātājs apņemas vienoties ar Līgumslēdzēju par preču piegādes laiku.
5.1.2. Piegādātājam preču piegāde Līgumslēdzējam jāveic Līgumslēdzēja darba dienā no plkst.
9.00 līdz plkst. 16.00.
5.1.3. Piegādātājam preces jāiegādā saskaņā ar Līgumslēdzēja kontaktpersonas pasūtījumu, kas
tiek izdarīts rakstveidā, nosūtot pasūtījuma pieprasījumu skanētā veidā pa e-pastu vai tiek
nodots personīgi.
5.1.4. Piegādātājam ir jānodrošina preču kvalitāte, saskaņā ar preču aprakstiem un Piegādātāja
piedāvājumu. Precēm jābūt iepakotām atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
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iepakojumam jānodrošina preču kvalitāte tās transportējot un pēc tam glabājot noliktavā.
5.1.5. Piegādātājs ir atbildīgs par Preču atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām, jo īpaši attiecībā uz Preču atbilstību drošuma, kvalitātes un
patērētāju tiesību prasībām. Ja nepieciešams, Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina
nepieciešamo Preču sertifikāciju Latvijas Republikā, ja to paredz normatīvie akti.
5.1.6. Piegādātājs nodrošina Preču lietošanas instrukcijas valsts valodā katrai preces vienībai tādā
apjomā, kāds ir lietošanas instrukciju apjoms oriģinālvalodā.
5.1.7. Piegādātājs apņemas samaksāt līgumsodus 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķinu
saņemšanas Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
5.1.8. Gadījumos, ja Piegādātājs objektīvu iemeslu dēļ nevar piegādāt preces Līgumā noteiktajā
termiņā, Piegādātājam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienas laikā no
piegādes termiņa iztecēšanas, par to jāinformē Līgumslēdzēja kontaktpersona pa e-pastu un
telefoniski. Šajā gadījumā Piegādātāja piegādes termiņš var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā
par 5 (piecām) darba dienām.
5.1.9. Ja Piegādātājs nevar piegādāt preces Līgumā 4.2. punktā noteiktajā termiņā, bet par to
neinformē Līgumslēdzēja kontaktpersonu pa e-pastu un telefoniski, saskaņā ar Līguma
5.1.8.punkta noteikumiem, vai Piegādātājs nevar piegādāt preces Līguma 5.1.8. punktā
noteiktā papildtermiņā, tad tiek uzskatīts, ka Piegādātājs nevar izpildīt Līguma 4.2. punkta
un 5.1.8. punkta noteikumus. Šajā gadījumā Līgumslēdzējs vienpusēji pārtrauc līgumu,
nosūtot par to paziņojumu Piegādātājam un Piegādātājam ir pienākums samaksāt
Līgumsodus, ko Piegādātājam, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, uzlicis Līgumslēdzējs.
5.1.10. Piegādātājs apņemas veikt preču defektu novēršanu Līgumā noteiktā kārtībā.
5.2. Līgumslēdzēja saistības
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

Līgumslēdzējs apņemas nosūtīt pieprasījumu par preču piegādi (preču pasūtījumu) pa pastu
skenētā veidā uz Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi vai izsniegt pieprasījuma
vēstuli personīgi. Pasūtījumā Līgumslēdzēja pilnvarotā persona norāda piegādājamās
preces un to daudzumu.
Līgumslēdzējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt samaksu par preču
piegādi.
Līgumslēdzējs apņemas nodrošināt preču pieņemšanu no Piegādātāja, parakstot preču
pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Piegādātāja
paziņojuma saņemšanas par Preču gatavību nodošanai Līgumslēdzējam un preču faktiskās
piegādes.
Līgumslēdzējam ir pienākums pārbaudīt piegādāto preču kvalitāti. Parakstot preču
pieņemšanas – nodošanas aktu Līgumslēdzējs apliecina, ka precēm nav konstatēti vizuāli
un tehniski defekti.

5.2.5.

Līgumslēdzējam ir tiesības visā līguma izpildes laikā izteikt pretenzijas par piegādāto
preču kvalitāti (defektu), ja preču /-es defektu var konstatēt tikai ekspluatācijas laikā. Šajā
gadījumā Līgumslēdzējam ir tiesības pieprasīt preču/-es defekta novēršanu Līgumā
noteiktā kārtībā.

5.2.6.

Līgumslēdzējs apņemas samaksāt līgumsodus 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķinu
saņemšanas Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

6.1.

6.
Preču piegādes noteikumi
Līgumslēdzējs nosūta rakstisku Preču piegādes pieprasījuma vēstuli Piegādātājam e-pastu
skenētā veidā uz Piegādātāja Līgumā norādīto e-pastu vai izsniedz pieprasījuma vēstuli
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personīgi. Tiek uzskatīts, ka pasūtījums tiek saņemts nākamajā dienā no pasūtījuma
vēstules nosūtīšanas pa e-pastu vai izsniegšanas dienas.
6.2. Līgumslēdzējs ir tiesīgs veikt Preču pasūtījumus ne biežāk kā reizi ceturksnī. Līgumslēdzējs ir
tiesīgs Preču pasūtījumus veikt sākot ar Līguma noslēgšanas dienu.
6.3.
Piegādātājam Preču piegāde ir jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma
saņemšanas dienas. Piegādātāja un Līgumslēdzēja kontaktpersonas par preču piegādes
tiešo laiku savstarpēji vienojas pa e-pastu un telefoniski.
6.4.
Preču piegādes pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Piegādātājs preces pasūtījumā
noteiktā skaitā, atbilstošā iepakojumā un lietošanas kārtībā ir piegādājis Līgumslēdzējam
un Līgumslēdzējs preces pieņēmis ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Preču pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšana neliedz Līgumslēdzējam vēlāk izvirzīt pretenzijas attiecībā uz
preču slēptiem trūkumiem (defektiem), ko nav iespējams identificēt piegādes brīdī.
6.5.
Līgumslēdzējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtījuma noteikumiem - tehniskās
specifikācijas prasībām, apjomam, preces lietošanas instrukcijas esamību (ja tāda ir
paredzēta) un kvalitāti. Preces pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Piegādātāja un
Līgumslēdzēja pilnvarotie pārstāvji - kontaktpersonas.
6.6.
Ja Piegādātājs veicis Preču piegādi, bet nav veicis to pilnā apjomā vai labā kvalitātē, tad
tiek sastādīts defekta akts, kurā Līgumslēdzējs norāda atklātos trūkumus. Defekta aktu
sastāda 2 (divos) eksemplāros - pa vienam katrai no Pusēm, un to paraksta Piegādātāja un
Līgumslēdzēja pilnvaroti pārstāvji. Ja Piegādātāja pārstāvis atsakās parakstīt defekta aktu,
to paraksta Līgumslēdzēja pārstāvis, pieaicinot trešo personu, piemēram, biedrības
„Latvijas Nedzirdīgo savienība” pārstāvi.
6.7.
Ja Piegādātājs neveic Preču piegādi Līguma 6.3. punktā noteiktajā termiņā, pilnā apjomā
un/vai labā kvalitātē, un/vai iestājas Līguma 6.6. punktā noteiktais gadījums un ir sastādīts
Defekta akts, Līgumslēdzējs ir tiesīgs brīvi pēc saviem ieskatiem, nosūtot par to
paziņojumu Piegādātājam, pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:
6.7.1. piegādātās Preces pieņemt un noteikt termiņu defekta aktā norādīto trūkumu novēršanai;
6.7.2. piegādātās Preces nepieņemt un noteikt termiņu defekta aktā norādīto trūkumu novēršanai;
6.7.3. vienpusēji atkāpties no Līguma.
6.8.
Ja Piegādātājs neveic Preču piegādi Līguma 6.3. punktā noteiktajā termiņā, ievērojot
Līguma 5.1.9. punkta nosacījumus, tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no
līguma. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka
Piegādātājs nav pildījis uzņemtās saistības un tāpēc Līgumslēdzējs vienpusēji atkāpies no
līguma.
6.9.
Ja iestājas Līguma 6.7.punktā noteiktie gadījumi, kā rezultātā Līgumslēdzējs vienpusēji
atkāpjas no līguma, tad tiek uzskatīts, ka Piegādātājs nav pildījis Līgumā uzņemtās
uzņemtās saistības.
6.10. Pušu kontaktpersonas līguma izpildē:
6.10.1. Preču pasūtījumus veic un Preču piegādi pieņem Līgumslēdzēja pilnvarotais pārstāvis:
Eduards Bērziņš – Lācis, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” izpilddirektors, epasta adrese surdocentrs@surdocentrs.lv, tel. 29196805.
6.10.2. Preču pasūtījumus pieņem un Preču piegādi nodod Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis:
________, e-pasts: ____________, tel. ____________ .
6.10.3. Līgumslēdzēja darbinieku apmācību veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: ________, epasts: ____________, tel. ____________ .
6.10.4. Piegādātāja Servisa centra (vai pārstāvniecības) adrese Rīgā: ________, Piegādātāja
pilnvarotais pārstāvis: ________, e-pasts: ____________, tel. ____________ .
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.
Garantijas un riski
Preču minimālais garantijas laiks ir ______ (______) gadi, saskaņā ar Piegādātāja
piedāvājumu konkursā, no preces piegādes datuma.
Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas
risku līdz tās nodošanai Līgumslēdzējam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
Līgumslēdzējs ir atbildīgs par saņemtās Preces nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas
risku līdz tās nodošanai lietotājam (klientam).
Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.
Pēc preču pieņemšanas no Līgumslēdzēja puses Piegādātāja preču garantija nav spēkā, ja
Preces ir bojātas:
1)
uguns, ūdens vai virssprieguma iedarbības rezultātā;
2)
patvaļīgas preces korpusa (ja tāds ir) atvēršanas, remonta rezultātā;
3)
mehānisko bojājumu rezultātā.
Piegādātājs sedz visas izmaksas Līgumslēdzējam, kas Līgumslēdzējam rodas garantijas
saistību izpildes laikā, t.sk. izmaksas par preču nosūtīšanu Piegādātājam atpakaļ.

8.
Norēķinu kārtība, sankcijas un zaudējumu atlīdzināšana
8.1. Līgumslēdzējs veic samaksu par faktiski piegādātām precēm 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Samaksa Piegādātājam
tiek veikta bezskaidru norēķinu veidā, pārskaitot summu par piegādāto Preci uz Piegādātāja
bankas kontu.
8.2. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Līgumslēdzēju pēc tam, kad Līgumslēdzējs
veicis pilnu samaksu par piegādāto Preci.
8.3. Visi līgumsodu maksājumi veicami 10 (desmit) darba dienu laikā, pārskaitot līgumsoda
summu bezskaidru norēķinu veidā uz otras Puses bankas kontu.
8.4. Ja Piegādātājs nav izpildījis Līguma saistības, tajā skaitā, bet ne tikai, kavē Preču piegādi
vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas, veic Preču piegādi nepilnā apjomā, piegādā nekvalitatīvas
vai Līgumam neatbilstošas Preces, tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.
8.5. Ja Līgumslēdzējs vienpusīgi lauž Līgumu, tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs piedzīt no Piegādātāja
līgumsodu par Līguma saistību neizpildi 10% apmērā no līgumcenas (Līguma 3.1.punkts). Par
līgumsodu Līgumslēdzējs izraksta Piegādātājam rēķinu.
8.6. Par katru nokavēto samaksas dienu Piegādātājam ir tiesības piedzīt no Līgumslēdzēja
līgumsodu 0.1 % (nulle komats viens procents) dienā no neapmaksātās Preces vērtības, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātās Preces vērtības.
8.7. Ja Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav veicis bojātās preces aizstāšanu ar citu Preci,
tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs piedzīt no Piegādātāja līgumsodu par Līgumā noteikto garantijas
saistību nepildīšanu par katru preci 10% (desmit procenti) no preces vērtības un pieprasīt
100% (viens simts procents) apmērā summas atmaksu par preci, saskaņā ar Līguma
1.pielikumā norādīto cenu par 1 (vienu) preci vai preces nomaiņu pret citu preci 5 darba
dienu laikā. Par līgumsodu vai preces cenas atmaksu Līgumslēdzējs izraksta Piegādātājam
rēķinu. Par preces nomaiņu Piegādātājs sastāda aktu, ko paraksta Līgumslēdzēja
kontaktpersona.
8.8. Līgumslēdzējam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātāja tekošajiem maksājumiem.
8.9. Līgumsodu piemērošana par Līguma nepienācīgu izpildi neatbrīvo Puses no saistību izpildes,
izņemot gadījumus, kad Līgumslēdzējs vienpusēji lauž Līgumu.
8.10. Ja Līgumslēdzējs vienpusēji lauž Līgumu, tad tam jānosūta attiecīgs paziņojums Piegādātājam
pa e-pastu skenētā veidā uz šajā Līgumā norādīto e-pastu vai izsniegt Piegādātājam
paziņojumu vēstuli personīgi.
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8.11. Ja Piegādātājs vienpusēji lauž Līgumu, tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs piedzīt no Piegādātāja
līgumsodu par Līguma saistību neizpildi 10% apmērā no līgumcenas (Līguma 3.1. punkts).
Par līgumsodu Pircējs izraksta Piegādātājam rēķinu.
8.12. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts finansējums no
biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” valsts pasūtījuma ietvaros. Šajā gadījumā
Līgumslēdzējs nekavējoties informē Piegādātāju par Līguma pārtraukšanu pa e-pastu skenētā
veidā uz Piegādātāja Līgumā norādīto e-pastu vai personīgi, un veic norēķinus, kas saistoši
Piegādātājam.
8.13. Līguma 8.12. punktā noteiktajā gadījumā Līgumslēdzējs neuzņemas nekādas soda sankcijas –
līgumsodus, zaudējumu atlīdzības pienākumu u.tml.
8.14. Līgumslēdzējs un Piegādātājs veic savstarpējus norēķinus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.
Nepārvarama vara
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.
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.
Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.
Piegādātājam un Līgumslēdzējam netiek uzlikti sodi gadījumos, kas radušies nepārvaramas
apstākļu rezultātā.

10. Līguma darbības laiks
10.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji.
10.2. Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi. Līgums ir spēkā no Līguma
noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada
30. decembrim. Preču piegāde veicama līdz 2020. gada 30. decembrim.
11. Nobeiguma noteikumi
11.1. 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.
11.2. Līgums var tikt grozīts Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai
papildinājumi tiek noformēti Līguma grozījumu veidā un pēc to parakstīšanas kļūst par šī
Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi, kas nav noteikti un paredzēti Līgumā,
izdarāmi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam un saskaņā ar LR normatīvajiem
aktiem.
11.3. Katrai pusei ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāziņo otrai pusei par
savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.
11.4. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami
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rakstveidā un pēc to parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.5. Līgums ir sastādīts uz 7 (septiņām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, 2 divos identiskos
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Līgumslēdzēja, otrs pie Piegādātāja.
1.pielikums. Piegādātāja Tehniskais piedāvājums (kopija) uz __ (______) lapām.
2.pielikums. Piegādātāja Finanšu piedāvājums (kopija) uz __ (______) lapām.
11.6. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, atzīst
Līgumu par pareizu un labprātīgi vēlas to apliecināt.
12.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Līgumslēdzējs:
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības
centrs”
Reģ. Nr. 40003276127
Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083
Banka: AS SEB banka, Kurzemes filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283
Tālrunis: ______________
Fakss: _______________
e-pasts: _________________

__________________________________
Inese Immure

Piegādātājs:
Piegādātāja pilns nosaukums
Reģistrācijas Nr.__________________
Juridiskā adrese: ____________
Banka: _______________
Bankas kods: ______________
Konts __________________________
Tālrunis: ______________
Fakss: _______________
e-pasts: _________________
_______________________________
____________________________________
Vārds, Uzvārds
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8.pielikums
atklāta konkursa „„Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam
Informācija par pretendenta atbilstību PIL
(forma)
* -informāciju par pretendenta (vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība)
atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās
daļas 1. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
Pretendents (nosaukums):
Pretendents apliecina, ka tas (norāda vienu no gadījumiem):
o neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā
vai otrās daļas 1. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
o atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā
vai otrās daļas 1. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:

9.pielikums
atklāta konkursa „„Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam
Informācija par speciālistu pieejamību
(forma)
* -informāciju par pretendenta (vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība)
speciālistu pieejamību, lai veiktu Tehniskās specifikācijas 8.punktā norādītos darbus.
Nr.p.k.

Speciālista vārds, uzvārds

Sertifikāta
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numurs, Norāde vai speciālists ir

izdošanas datums, izdevējs
(Sertifikāts par darbu ar
dzirdes aparātiem un to
regulēšanas programmām)

Pretendenta rīcībā uz
piedāvājuma iesniegšanas
dienu vai tiks piesaistīti
(ir/tiks piesaistīts)

1.
2.
Pielikumā jāiesniedz:
1) Sertifikāts/-i (kopija/-as);
2) speciālista/u apliecinājums piedalīties līguma izpildē (brīvā formā; ja speciālists tiks
piesaistīts līguma izpildē).

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, nepastāv
šķēršļi, lai minētie speciālisti nevarētu piedalīties <iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs>
Līguma izpildē piedāvājumā minētajos laika posmos.

Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:
10.pielikums
atklāta konkursa „„Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3
nolikumam
Informācija par servisa (remontu) nodrošināšanu
(forma)

Servisa centra (vai pārstāvniecības) adrese Rīgā

Kontakttelefons Kontaktpersona
(vārds, uzvārds)

Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds,
uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:
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