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I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1.
Pasūtītājs un iepirkuma Līgumslēdzējs
Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
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”
*- turpmāk tekstā – Pasūtītājs vai Līgumslēdzējs vai LNS.
1.2.

Iepirkuma mērķis: ir noslēgt Vispārīgo vienošanos ar piegādātājiem un Vispārīgās
vienošanās ietvaros Iepirkuma līgumus (Pakalpojuma līgumus), lai nodrošinātu dzirdes
aparātu izsniegšanu bērniem valsts pasūtījuma ietvaros.

1.3.Vispārīga informācija par iepirkumu
1.3.1. Iepirkuma priekšmets: Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018.-2019. gadā, turpmāk
- Pakalpojums.
1.3.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: LNS 2017/4.
1.3.3. Iepirkumu procedūras veids: atklāts konkurss (turpmāk: atklāts konkurss vai konkurss).
1.3.4. Iepirkuma procedūru veic Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkumu komisija,
(turpmāk - LNS), kas izveidota ar LNS prezidentes 2017. gada 06. septembra rīkojumu
Nr.36. (turpmāk – Iepirkumu komisija).
1.3.5. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Iepirkumā plānotā līgumcena
ir zemāka par 2017. gada 28. februāra LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.105
„Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” noteiktām līgumcenu
robežām.
1.2. Iepirkumā lietotie saīsinājumi un termini
• PIL - Publisko iepirkumu likums.
• MK noteikumi Nr.107 - 2017. gada 28. februāra LR Ministru kabineta noteikumi
Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”.
• Konkurss — atklāts konkurss „DZIRDES APARĀTU IZSNIEGŠANA BĒRNIEM
2018-2019”, ID Nr. LNS 2017/4.
• ID – konkursa identifikācijas numurs.
• Iepirkuma procedūras dokuments — jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru
atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras
elementus, tai skaitā paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu
informāciju, tehniskā specifikācija, aprakstošie dokumenti, vispārīgās vienošanās
projekts, iepirkuma līguma projekts, iepirkuma procedūras nolikums un papildu
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1.3.

dokumenti, tai skaitā, sarakste atklātā konkursa izsludināšanas laikā.
Pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā.
Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt attiecīgo Pakalpojumu.
Vispārīgā vienošanās — tāda vienošanās starp pasūtītāju un vienu vai vairākiem
piegādātājiem, kuras mērķis ir noteikt un raksturot attiecīgā laikposmā slēdzamos
iepirkuma līgumus un paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti.

Iepirkuma kontaktpersona
Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: 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

1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana, papildinformācijas sniegšanas kārtība
1.4.1. Ar konkursa Nolikumu un ar konkursu saistītiem dokumentiem, ieinteresētie piegādātāji var
iepazīties sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi, kad paziņojums par līgumu ir
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājaslapā www.iub.gov.lv
internetā, šādos veidos:
1) tieši un brīvi internetā pasūtītāja mājaslapā ww.lns.lv sadaļā “Iepirkumi un konkursi”;
2) Pasūtītājs nodrošina arī iespēju piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma dokumentiem
darba dienās biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV1083 pie iepirkuma kontaktpersonas (3.stāvā 15. kabinetā; pirms tam jāvienojas par
laiku).
1.4.2. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs
tos izsniedz piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu
pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā
tiek izsniegti par maksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas izdevumus vai
pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
1.4.3. Ja Pasūtītājs ir ievietojis savā mājaslapā www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”
(http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/) PIL noteiktajā kartībā konkursa Nolikumu
un ar konkursu saistītos dokumentus, tad tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir
saņēmis un ar tiem iepazinies. Ieinteresētajam piegādātājam jāseko papildinformācijai,
grozījumiem nolikumā un citai informācijai, kas saistīta ar konkursu.
1.4.4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja
rakstisku jautājumu sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.5. Par papildu informācijas pieprasījuma (jautājuma) saņemšanas dienu tiek uzskatīts tā
saņemšanas datums pasūtītāja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17:00.
1.4.6. Ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju pieprasa un, jautājumus par konkursa
dokumentos iekļautajām prasībām, uzdod rakstiski, nosūtot pieprasījumu pa e-pastu (epasta adrese: iepirkumi@lns.lv ) ar norādi: atklātam konkursam „DZIRDES APARĀTU
IZSNIEGŠANA BĒRNIEM 2018-2019”, ID Nr. LNS 2017/4.
1.4.7. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kas pieprasījis papildinformāciju
vai uzdevis jautājumu, nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts
jautājums, un publicē to Pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi
un konkursi” (http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/), kur ir pieejami iepirkuma
procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
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1.4.8. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas nosūta attiecīgo
paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam ievietošanai publikāciju vadības sistēmā un
ievieto informāciju par grozījumiem Pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.lns.lv sadaļā
„Iepirkumi un konkursi” (http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/) , kur ir pieejami
iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām
vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.4.9. Piegādātājiem pastāvīgi jāseko vai pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.lns.lv sadaļā
„Iepirkumi un konkursi” (http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/) ir ievietota
papildus informācija par iepirkuma procedūru (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes,
izdarītie precizējumi un/vai grozījumi u.tml.).
1.4.10. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar PIL 36. panta,
37. panta otrās, trešās, ceturtās daļas, 38. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās daļas
regulējumu.
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.5.1. Piedāvājumu var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2017. gada 2.novembrim plkst. 11:00 personīgi
vai nosūtīt pa pastu biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, birojā, 2. kabinetā (2. stāvs),
Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083. Piedāvājumu personīgi jāiesniedz darba dienās no plkst.
9:00 līdz 13:00, no plkst.13:30 līdz 16:00.
1.5.2. Piedāvājumu nosūtot pa pastu, pretendentiem jāņem vērā, ka pasūtītājs pieņems un
reģistrēs tikai tos piedāvājumus, kas tiks saņemti Nolikuma 1.5.1.punktā noteiktajā
iesniegšanas termiņā.
1.5.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē piedāvājumu reģistrācijas veidlapā
iesniegšanas secībā, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, pretendenta nosaukumu,
saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, vai saskaņā
ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
1.5.4. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi
vai izsniedz pretendentam, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc
konkursa Nolikuma 1.5.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, vai
ja piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.7.1. punktam, vai gadījumos, kas noteikti Publisko
iepirkuma likuma 71. panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā.
1.5.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt vai papildināt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz
Pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā vai
piedāvājuma papildināšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts
pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks.
1.5.6. Ja pretendents piedāvājumu atsauc, tad tam jāiesniedz Piedāvājuma atsaukšanas
pieteikums (vēstule). Ja pretendents piedāvājumu papildina vai maina, tad tam jāiesniedz
Piedāvājuma mainīšanas vai papildināšanas pieteikums (vēstule) un attiecīgais
piedāvājums, aizzīmogotā iepakojumā (personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Biedrībai
„Latvijas Nedzirdīgo savienība”, Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083), līdz 2017. gada
2.novembrim plkst. 11:00. Uz iepakojuma jānorāda:
• Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19 k-2,
Rīgā, LV-1083;
• Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);
• Norāde: Piedāvājums atklātam konkursam „DZIRDES APARĀTU IZSNIEGŠANA
BĒRNIEM 2018-2019””, iepirkuma identifikācijas Nr. LNS 2017/4.
• Norāde: Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 2017. gada 2.novembrī
plkst. 11:00.
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Norāde: PIEDĀVĀJUMA MAIŅA (vai PIEDĀVĀJUMA PAPILDINĀJUMS).
1.5.7. Iepirkuma komisija rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas būs saņemti vismaz 2 (divu)
ieinteresēto piegādātāju rakstiski priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pasūtītāja profilā vismaz 3 (trīs) dienas
iepriekš. Sanāksmē iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes
laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta
1.6. Piedāvājuma noformējuma prasības
1.6.1. Piedāvājums jāievieto 1 (vienā) slēgtā, aizlīmētā necaurspīdīgā iepakojumā (aploksnē,
kastē, iesaiņojumā vai tml.), tā, lai iepakojumā iekļautā informācija nebūtu redzama un
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai. Piedāvājuma iepakojums jāapzīmogo ar zīmogu (ja
attiecināms) un/vai jāparaksta ar parakstu, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma
dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
1.6.2. Uz piedāvājuma iepakojuma jānorāda:
•
Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19 k-2,
Rīgā, LV-1083;
•
Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);
•
Norāde: Piedāvājums atklātam konkursam „DZIRDES APARĀTU
IZSNIEGŠANA BĒRNIEM 2018-2019”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNS
2017/4.
•
Norāde: Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 2017. gada 2.novembrī
plkst. 11:00.
•
Norāde: PIEDĀVĀJUMS
1.6.3. Piedāvājums sastāv no atsevišķām sadaļām:
1) Pretendenta Atlases dokumenti – 1 (vienā) eksemplārā latviešu valodā, datorrakstā;
Piedāvājumā šīs sadaļas dokumentus kārto Nolikuma 4.1. punktā norādītajā
dokumentu secībā.
2) Pretendenta Tehniskais un finanšu piedāvājums – sagatavo atsevišķi; 2 (divos)
eksemplāros latviešu valodā, datorrakstā.
Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu, bez piedāvājuma
variantiem.
1.6.4. Sadaļu noformējums:
1) katras sadaļas pirmā lapa ir titullapa (norādot: pretendenta nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi, iepirkuma nosaukumu un ID numuru);
2) piedāvājuma sadaļai Atlases dokumenti pievieno satura radītāju;
3) visām piedāvājuma lapām datorrakstā, atsevišķi pa piedāvājuma daļām, jābūt
numurētām un caurauklotām (ar uz auklas mezgla uzlīmētu, pretendenta
amatpersonas/-u ar pārstāvības tiesībām vai tās/to pilnvarotās personas parakstītu un
apzīmogotu (ja attiecināms) lapu).
1.6.5. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši LR 06.05.2010. likuma „Dokumentu
juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Pretendents ir tiesīgs visu
iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu
apliecinājumu.
1.6.6. Ja piedāvājumā iekļautie dokumenti, kas norādīti Nolikuma 4.1. punktā, nav latviešu
valodā, tad tiem pievieno piegādātāja apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā.
5

1.6.7. Piedāvājuma iekļautiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem,
aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem vai svītrojumiem vai papildinājumiem. Ja
piedāvājumā iekļautiem dokumentiem ir labojumi, svītrojumi vai papildinājumi, tad tiem
ir jābūt atrunātiem 2010. gada 28. septembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Vārdiem un
skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas
starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums
ar vārdiem.
1.6.8. Brošūras u.tml. informāciju, ko pretendents vēlas pievienot piedāvājumam, bet, kas nav
noteikti kā iesniedzamie dokumenti (Nolikuma 4.1. punkts), ir jāiesniedz atsevišķi
(necauršujot kopā ar piedāvājumu), un uz katra no tiem jāveic uzraksts: Pretendenta
nosaukums; Iepirkuma identifikācijas numurs (ID Nr.).
1.6.9. Ja, vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta
kopijas autentiskumu, tā pieprasīs Pretendentam uzrādīt oriģināla dokumentu.
1.6.10. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā piedāvājuma sagatavošanu, noformēšanu
un iesniegšanu Pasūtītājam neatkarīgi no konkursa rezultātiem.
1.6.11. Tehniskajā un finanšu piedāvājuma formā norādītās ailes nedrīkst pārsaukt, papildināt vai
kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras laikā iepirkumu komisija
pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus vai grozījumus. Sagatavojot Tehnisko un
finanšu piedāvājumu, piegādātājam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja
mājaslapā publicēto aktualizēto informāciju. Piegādātājs drīkst izdzēst tikai tās ailes, kuras
tas nepiedāvā konkursā.
1.6.12. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājuma atlases
dokumentiem ir jāpievieno pretendenta izsniegtā pilnvara vai pilnvarojumu apliecinošais
dokuments. Pilnvarotā persona drīkst pārstāvēt ne vairāk kā vienu pretendentu.
1.6.13. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos, izsniedz Latvijas
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu)
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un
citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus
pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā
derīguma termiņu.
1.7. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks, vieta un kārtība
1.7.1. Piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 2.novembrī plkst. 11.00
adresē: biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083,
3.stāvā, 10.kabinetā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
1.7.2. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs publicē
pasūtītāja profilā informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un
iesniegtos piedāvājumus neatver. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem PIL
71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta,
pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu
un laiku, kā arī par to informē pretendentus vismaz 3 (trīs) darbdienas iepriekš. Ja
iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem PIL 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā
daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un tos izsniedz vai nosūta
atpakaļ pretendentiem.
1.7.3. Pirms piedāvājuma atvēršanas sanāksmes iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma
iepakojuma noformējumu. Iepirkuma komisija protokolē piedāvājumu aploksnes
noformējuma pārbaudi.
1.7.4. Piedāvājuma iepakojumi, kuri neatbildīs Nolikuma 1.6.1. punkta prasībām, netiks atvērti
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un piedāvājums netiks izskatīts, un tas tiks nosūtīts pa pastu uz pretendenta norādīto adresi
vai izsniegts pretendentam, ja pretendents būs ieradies uz piedāvājumu atvēršanas
sanāksmi.
1.7.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā,
nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas saskaņā ar PIL regulējumu nav
vispārpieejama.
1.7.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes kārtība:
1) tiek nosaukts iepirkumu komisijas sastāvs;
2) tiek reģistrēti visi klātesošie ieinteresētie Pretendenti;
3) tiek nosaukti piedāvājumus iesniegušie pretendenti, piedāvājumu iesniegšanas laiks;
4) iepirkumu komisijas locekļi paraksta apliecinājumus par neatbilstību PIL 25. panta
noteikumiem;
5) piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā; tiek nosaukts pretendents, piedāvājuma
iesniegšanas laiks, piedāvājuma līgumcena (bez PVN);
6) iepirkumu komisijas locekļi parakstās uz katra piedāvājuma visu sadaļu pirmās lapas;
7) pēc visu Nolikuma 1.7.1. punkta noteikumiem atbilstošo piedāvājumu atvēršanas,
piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.7.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek protokolēta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
protokolu (kopiju), ja tāds tiks pieprasīts, iepirkumu komisija izsniegs vai nosūtīs
pretendentam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
1.8.

Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts
II INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.
Iepirkuma priekšmets
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums - DZIRDES APARĀTU IZSNIEGŠANA
2018.- 2019. GADĀ BĒRNIEM VECUMĀ LĪDZ 18 GADIEM, saskaņā ar Vispārīgo
vienošanos, Līgumu pie Vispārīgās vienošanās un Pretendenta piedāvājumu iepirkumā,
(turpmāk - Pakalpojums), t.sk., ietverot bērnu funkcionālo novērtēšanu, tonālo
audiogrammu, un, atbilstoši bērnu funkcionālajam novērtējumam, dzirdes aparātu
pielāgošanu un izsniegšanu saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām,
atbilstoši 2009. gada 15. decembra MK noteikumu Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas
Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un
2009. gada 15. decembra MK noteikumu Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"
prasībām.
2.1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.1.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā, t.i.,
piedāvājot pakalpojumu visās 5 (piecās) vājdzirdības grupās.
2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.2. Iepirkuma priekšmeta daudzums
2.2.1. Plānotais Pakalpojuma daudzums ir norādīts Tehniskajā specifikācijā.
2.2.2. Tehniskajā specifikācijā norādītais Pakalpojuma daudzums ir orientējošs. Maksimālais
prognozējamais Pakalpojumu apjoms: vidēji 250 Pakalpojumi gadā, kopā 500
Pakalpojumi. Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu prognozējamo Pakalpojuma apjomu,
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2.3.
2.4.

bet tādu daudzumu, kādam piešķirts Pasūtītājam valsts budžeta finansējuma ietvaros, un
kāds nepieciešams klientu vajadzību apmierināšanai.
Galvenais CPV kods: 85000000-9 (Veselības un sociālie pakalpojumi).
Papildus CPV kods: UB07-2 (Medicības produkti).
Maksimālās cenas par 1 (vienu) Pakalpojumu (tiešās pakalpojuma izmaksas + dzirdes
aparāta cena, bez PVN):

Pozīcija (grupa)
1.grupa. Dzirdes aparātu izsniegšana klientiem ar vieglas
pakāpes vājdzirdību
2.grupa. Dzirdes aparātu izsniegšana klientiem ar viegli
vidējas pakāpes vājdzirdību
3.grupa. Dzirdes aparātu izsniegšana klientiem ar vidējas
pakāpes vājdzirdību
4.grupa. Dzirdes aparātu izsniegšana klientiem ar smagas
pakāpes vājdzirdību
5.grupa. Dzirdes aparātu izsniegšana klientiem ar ļoti
smagas pakāpes vājdzirdību
2.5.

2.6.
2.7.

Pakalpojuma
maksimālā cena 1
(vienai) pakalpojuma
vienībai, euro, bez PVN
355,00
355,00
385,00
400,00
450,00

Ja pretendenta piedāvātā cena kādā no pakalpojuma pozīcijām (grupām) pārsniegs
2.4. punktā noteikto, pretendenta piedāvājums tiks noraidīts kā Pasūtītāja finansiālajām
iespējām neatbilstošs.
Vispārīgā vienošanās tiek slēgta par summu līdz EUR 120 000,00 uz visiem vispārīgās
vienošanās dalībniekiem – pakalpojumu sniedzējiem.
Pretendentiem jānodrošina pakalpojuma sniegšana Rīgā, vai Rīgā un citās vietās Latvijā.

2.8. Vispārīgās vienošanās un pakalpojumu līguma izpilde
2.2.1. Vispārīgās vienošanās tiek slēgtas uz laiku līdz 2019. gada 31. decembrim.
2.2.2. Vispārīgajā vienošanās līgumā (Nolikuma 3. pielikums) tiek noteikti pakalpojuma izpildes
vispārīgie noteikumi un kopējā pakalpojuma summa uz visiem Vispārīgās vienošanās
dalībnmiekiem.
2.2.3. Ar Vispārīgās vienošanās dalībnieku tiek noslēgts Pakalpojuma līgums (Nolikuma
4. pielikums), kurā tiek noteikta pakalpojuma cena par vienu pakalpojuma vienību, saskaņā
ar Pretendenta piedāvājumu, pakalpojuma sniegšanas detalizācija, pakalpojumu sniegšanas
kārtība, norēķinu un atskaitīšanās kārtība, pakalpojuma izpildes kontroles nosacījumi, bet
pakalpojumu apjoms netiek noteikts.
2.2.4. Sniedzamo pakalpojumu apjoms veidojas pakāpeniski un kumulatīvi Vispārīgās
vienošanās dalībniekiem izpildot Pakalpojumu līgumus, un to uzskaita Pasūtītājs. Kopējais
sniegto pakalpojumu skaits Vispārīgās vienošanās izpildes ietvaros ir tāds, kas nepārsniedz
kopējo līgumsummu, kas noteikta Vispārīgās vienošanās līgumā.
2.2.5. Pakalpojumi Vispārīgās vienošanās ietvaros tiek sniegti 2018. gada un 2019. gada valsts
noteiktā finansējuma ietvaros līdz noteiktā finansējuma pilnīgam izlietojumam, bet ne ilgāk
kā līdz 2019. gada 31. decembrim.
2.2.6. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu par konkursā piedāvāto cenu visā Vispārīgās
vienošanās laikā līdz 2019. gada 31. decembrim.
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2.9. Vides prasības
Pasūtītājs neizvirza speciālas vides prasības.
III PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
3.1. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz pretendentu:
3.1.1. Par pretendentu iepirkumā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu
apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir attiecīgi licencēta, reģistrēta vai sertificēta
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildē,
ja tāda nepieciešama.
3.1.2. Pasūtītājs nenoraida pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav
noteikta juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt Pakalpojumu atbilstoši tās Eiropas
Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā tas dibināts. Pretendentam ir visi
nepieciešamie resursi - dokumenti, personāls, telpas, aprīkojums u.c., lai veiktu Nolikumā
noteikto Pakalpojumu sniegšanu.
3.1.3. 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.

3.2.

Pretendentu izslēgšana
1. Pasūtītājs, piemērojot pretendentu izslēgšanas noteikumus, vadās no PIL 42. panta
pirmās daļas regulējuma. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42.
panta noteiktajā kārtībā.
2. Pasūtītājs piemēros pretendentu PIL 42. panta otrās daļas pirmajā apakšpunktā*
noteiktos izslēgšanas noteikumus. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti
PIL 42. panta noteiktajā kārtībā.
*- Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā,
ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs,
ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā
dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība)
nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un
tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos
paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās līguma.
3.

3.3.

Pasūtītājs pārbaudi par PIL 42. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto 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 vispārīgās
vienošanās slēgšanas tiesības.

Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst
PIL 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,
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3.4.

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.
Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus Nolikuma 3.3. punktā norādītājā
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. punktā
vai otrās daļas 1. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

3.5.

Pretendentu atbilstība profesionāls darbības veikšanai
Pretendenta iestādei (vai pretendenta kabinetam, kurā sniedz pakalpojumu) piedāvājuma
iesniegšanas brīdī un līguma darbības laikā jāatbilst 2009. gada 20. janvāra Ministru
kabineta noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un
to struktūrvienībām" minētajām prasībām un jābūt reģistrētai Ārstniecības iestāžu reģistrā.

3.6.

Pretendentu saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības
Pasūtītājs neizvirza noteiktas prasības pretendentu saimnieciskajam un finansiālajam
stāvoklim, bet Pretendentam par konkursā piedāvātajām cenām jāspēj sniegt Pakalpojumu
visā Vispārīgās vienošanās darbības laikā.

3.7. Pretendentu tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības
3.7.1 Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamām tehniskām ierīcēm, tehniskajām iespējām un
resursiem Pakalpojumu sniegšanai. Pretendents atbilstību minētajam nosacījumam
apliecina pieteikumā dalībai iepirkumā (Nolikuma 2. pielikums) un iesniedz 4.1. punktā
noteiktos dokumentus.
3.7.3. Pretendenta Pakalpojumā izmantotie dzirdes aprāti, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, ir
reģistrēti vai deklarēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kā medicīnas preces.
Pretendents, izpildot šo prasību, var balstīties uz citu personu iespējām. Pretendents
atbilstību minētajam nosacījumam apliecina piedāvājumā iesniedz atbildošos dokumentus
vai citus pierādījumus.
3.7.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014.-2016. gadā, kā arī tiks ņemts vērā
2017. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze pakalpojumu sniegšanā bērniem. Par
līdzvērtīgu pakalpojumu tiek uzskatīts pakalpojums, kura ietvaros tika nodrošināta dzirdes
aparātu izsniegšana kopumā vismaz 30 bērniem (t.sk., ietverot bērnu funkcionālo
novērtēšanu, tonālo audiogrammu, un, atbilstoši bērnu funkcionālajam novērtējumam,
dzirdes aparātu pielāgošanu un izsniegšanu). Pretendents atbilstību minētajam
nosacījumam apliecina piedāvājumā iesniedz atbildošos dokumentus (kopijas) vai citus
pierādījumus.
3.7.5. Pakalpojuma sniegšanā Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
1)
sertificēts ārsts otolaringologs;
2)
dzirdes akustikas speciālists;
3)
individuālo ausu ieliktņu izgatavošanas speciālists.
3.7.6. Pretendents pakalpojuma sniegšanā jāizmanto vismaz sekojošas medicīniskas ierīces un
programmnodrošinājumu:
1)
audiometrs;
2)
dzirdes aprātu pielāgošanai un regulēšanai nepieciešamā datortehnika;
3)
laboratorijas ierīces individuālo ieliktņu izgatavošanai;
4)
dzirdes aparātu analizators vai ekvivalents.
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3.7.7. Pretendents 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.
3.8.

Kvalitātes vides standarti
Pasūtītājs neizvirza speciālas prasības kvalitātes vides standartiem.

3.9.

Vides vadības standarti
Pasūtītājs neizvirza speciālas prasības vides vadības standartiem.

3.10. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
3.10.1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu drukātā veidā.
Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai
apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu,
uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
3.10.2. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, piegādātājs vadās no PIL
49. panta regulējuma. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
3.10.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapas paraugus nosaka Eiropas
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu
Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama
interneta vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv .
3.11. Piedāvājuma saistību izpildes nodrošinājums
Pasūtītājs nepieprasa piedāvājuma saistību izpildes nodrošinājumu.
IV PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendentam ir jāiesniedz šādi (attiecināmie) dokumenti:
Pretendenta atlases dokumenti.
4.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (oriģināls)
1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt
nolikumā minēto Pakalpojumu izpildi Vispārīgās vienošanās un Līguma, kas noslēgts
pie Vispārīgās vienošanās, ietvaros.
2. Sagatavo saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā norādīto veidlapu, un tajā norāda visu
pieprasīto informāciju.
3. Pieteikumam pievieno Apakšuzņēmēju sarakstu* (nolikuma 2.pielikuma
1.pielikums)
Apakšuzņēmēju sarakstā norāda informāciju par pretendentiem, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība līguma izpildē ir vismaz 10% no kopējās pakalpojuma vērtības
pakalpojuma grupā (nolikuma 2. pielikuma 1.pielikums).
4. Pieteikuma pievieno Apakšuzņēmēja apliecinājumu* piedalīties līguma izpildē, ja
pretendentam tiks piešķirtas Vispārīgās vienošanās un līguma izpildes tiesības
(nolikuma 2. pielikuma 2.pielikums).
Gadījumā, ja pretendents apakšuzņēmējus nepiesaista, tad pretendents iesniedz
apliecinājumu (brīvā formā), ka līguma izpildē tas neiesaistīs apakšuzņēmējus, kuru
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

sniedzamo pakalpojumu vērtība līguma izpildē pakalpojuma grupā ir vismaz 10% no
kopējās pakalpojuma vērtības (grupā).
Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta:
- persona, kura ir pretendenta amatpersona (-as) un kurai (-ām) ir pretendenta
pārstāvības tiesības, vai pretendenta pilnvarotā persona;
- ja piedāvājumu kā piegādātājs iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu
paraksta visas personas, kas iekļautas personu apvienībā.
Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents, tad
piegādātājam jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdotu dokumentu
(kopija), kas apliecina, ka:
1) piegādātājs ir atbilstoši licencēts, reģistrēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās
valsts normatīvo aktu prasībām (ja tāda nepieciešama);
2) dokumentu (kopija), kurā ir informācija par piegādātāja paraksttiesīgās personas
tiesībām.
Pretendenta pārstāvības gadījumā, ja to nepārstāv paraksta tiesīgā persona,
Pilnvarojumu apliecinošo dokumentu vai Pilnvaru (oriģināls vai kopija), norādot
pilnvarotai personai deleģētās tiesības iepirkumā (piemēram, iesniegt piedāvājumu,
grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu un tml.).
Ja piedāvājumu kā piegādātājs iesniedz personu apvienība, tad:
1. Ja personu apvienība ir reģistrēta, tad jāiesniedz Vienošanās vai Līgums, kurā
norādīts sadarbības apjoms, katra personu apvienības dalībnieka atbildības
sadalījums un attiecīgā dokumenta termiņš;
2. 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.
Informāciju, kurā pretendents brīvā formā norāda (ja attiecināms) tā atbilstību Publisko
iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas
1. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
Detalizēta informācija pieejama vietnē:
https://likumi.lv/doc.php?id=287760
Ja piegādātājs balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām*,
piegādātājs pierāda 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.
Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka iestāde (pretendenta kabinets, kurā sniegs
pakalpojumu) atbilst 2009. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.60
"Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
minētajām prasībām, norādot iestādes reģistrācijas numuru Ārstniecības iestāžu reģistrā.
Informāciju par pretendenta pieredzi
Informācija*, saskaņā ar Nolikuma 3.7.4.punkta prasībām (aizpildīta Nolikuma
7. pielikuma forma).
Informācijai pretendents pievieno dokumentus (kopijas), kas pamato sniegto
informāciju.
*- iesniedz tas personu apvienības dalībnieks, kurš var izpildīt konkrēto prasību.
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Pretendenta speciālistu saraksts
Nolikuma 3.7.5. punktā noteikto speciālistu saraksts, kurā norādīts speciālista vārds,
uzvārds, amats, izglītība, profesionālā kvalifikācija.
Sarakstam pievieno speciālistu izglītību un kvalifikāciju pamatojošos dokumentus
(kopijas).
4.1.9. Pretendenta rīcībā esošo medicīnisko ierīču un datortehnikas saraksts
Pretendenta rīcībā esošo medicīnisko ierīču un programmnodrošinājuma saraksts par
pretendenta bērnu funkcionālajā novērtēšanā, dzirdes aparātu pielāgošanā un
programmēšanā izmantotajām medicīniskajām iekārtām, atbilstoši Nolikuma
3.7.7. punktā noteiktajām prasībām (aizpildīta Nolikuma 6. pielikuma forma).
4.1.10. Informāciju par uzņēmumu*
*- informāciju (brīvā formā) par to, vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums
atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam;
*- jāiesniedz kā personu apvienības kopēja informācija.
4.1.9

Piezīme. Informācijas sagatavošanai, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
norādītājam, izmanto šādas definīcijas:
- Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un
kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
- Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā
nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50
miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro
Detalizēta informācija pieejama vietnē:
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf)
4.1.11. Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ja pretendents vēlas tādu
iesniegt).
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu jāiesniedz:
1) par pretendentu*;
2) par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām.
*- piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu par katru tās dalībnieku.
Piezīme. Dokumenta veidlapa ir pieejama interneta vietnē:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
Pretendenta Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.1.12. Tehniskais un finanšu piedāvājums (aizpildīta Nolikuma 8.pielikuma forma)
1.
2.

Iesniedzot Tehnisko un finanšu piedāvājumu, pretendents vadās no Pasūtītaja
noteiktām minimālām prasībā (Nolikuma 1.pielikums) un tās izpilda.
Pretendentam jāpiedāvā Pakalpojums visās 5 (piecās) grupās Rīgā, vai Rīgā un
citās vietās Latvijā.

4.2.
Tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājums
4.2.1. Tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 1. pielikumā. Pretendents nav tiesīgs interpretēt,
grozīt vai sašaurināt pasūtītāja minimālās prasības, kas noteiktas tehniskajā specifikācijā
iepirkumā.
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4.2.2. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar
Pakalpojuma sniegšanu (piemēram, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli),
nodevas, iepirkuma priekšmeta nodrošināšanas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā
iespējamie sadārdzinājumiem, pielietoto materiālu izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu
izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, tai skaitā transporta izdevumi un
visas citas izmaksas, kuras rodas vai var rasties piegādātājam izpildot iepirkuma
priekšmetu). Visas finanšu piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro, ar ne vairāk kā 2 (diviem)
cipariem aiz komata.
V PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS, PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, LĒMUMS
5.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs
5.1.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ko nosaka,
izmantojot tikai cenu.
5.1.2. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu izmantojot cenu tiek uzskatīti visi pretendentu
piedāvājumi, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai un nepārsniedz
norādītās maksimālās cenas iepirkuma priekšmeta katrā grupā (Nolikuma 2.4. punkts).
5.2. Vispārīgās vienošanās dalībnieku noteikšana
5.2.1. Pasūtītājs iepirkumā slēgs Vispārīgo vienošanos ar visiem pretendentiem, kuri nav
izslēdzami no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL regulējumu, un kuru piedāvājumi atbilst
konkursa Nolikuma prasībām un kritērijiem, un ir saimnieciski izdevīgākie, ievērojot
Nolikuma 5.1.2.punkta nosacījumus.
5.2.2. Lai noteiktu Vispārīgās vienošanās dalībniekus, iepirkumu komisija, pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Piedāvājumu vērtēšana
notiek slēgtās sēdēs.
5.3.
Piedāvājumu vērtēšana
5.3.1. Piedāvājumu vērtēšana 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. tiks vērtēts pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums.
•
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;
•
Vērtējot, vai piedāvājums ir nepamatoti lēts, pasūtītājs vadīsies no Publisko
iepirkumu likuma 53. panta regulējuma.
4) 4.posms. Šajā posmā:
• tiks noteikti saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi - pretendentu
piedāvājumi, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai un
nepārsniedz norādītās maksimālās cenas (izšķirošais piedāvājuma izvēles
kritērijs; Nolikuma 2.4. punkts);
• posma iepriekšējā punktā noteikto pretendentu pārbaude - Publisko
iepirkumu likuma 42. panta pirmajā un otrajā daļā pirmajā punktā noteikto
pretendentu izslēgšanas gadījumu esamības pārbaude attiecībā uz katru
pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma
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procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas Vispārīgās
vienošanās līguma slēgšanas tiesības.
5.3.2. Lēmums iepirkumā. Iepirkuma komisija par uzvarētājiem iepirkumā atzīs pretendentus,
kuri izraudzīti atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, ir
saimnieciski izdevīgākie un nav izslēdzami no iepirkuma PIL 42. panta pirmās un otrās daļas
regulējuma ietvaros.
5.3.3. Iepirkumu komisija tiesīga pretendenta kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam pretendentam,
kuram būtu piešķiramas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.
5.3.4. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendentu, ja tā piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.
Lemjot par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu, iepirkumu komisija izvērtē neatbilstību
būtiskumu un vadās no Publisko iepirkumu likuma 41. panta regulējuma.
5.3.5. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt vai izbeigt 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.
VI VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Pasūtītājs slēdz Vispārīgo vienošano ar iepirkumā uzvarējušiem pretendentiem, saskaņā ar
Nolikuma 4. pielikumā pievienoto formu, ne agrāk kā termiņā, kas noteikts PIL 60. panta
septītajā daļā, astotajā daļā, devītajā daļā.
Konkursa uzvarētājiem Vispārīgo vienošanos ar pasūtītāju iepirkumā jānoslēdz ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā, pēc rakstveidā uzaicinājuma 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. Šajā
gadījumā pasūtītājs slēdz Vispārīgo vienošanos ar tiem konkursa uzvarētājiem iepirkumā,
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 vai noslēdz Sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku
atbildības sadalījumu. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas personu apvienībai jāiesniedz
atbilstošs dokuments.
Pasūtītājam ir tiesības neslēgt Vispārīgo vienošanos ar iepirkumā uzvarējošiem
pretendentiem, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, ir mainījušās Pasūtītāja
vajadzības, finanšu iespējas u.c.
VII IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Iepirkuma līgums (Pakalpojuma līgums) tiks slēgts ar visiem piegādātājiem, kuri ir noteikti
kā Vispārīgās vienošanās dalībnieki, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu.
Iepirkuma līgumā tiek noteikta tiešā pakalpojuma sniegšanas vieta, pakalpojuma cenas
grupās un citi noteikumi.
Piegādātājam Iepirkuma līgums jānoslēdz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
rakstveidā uzaicinājuma 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.
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7.5.
7.6.

Iepirkuma Līguma cena par 1 (vienu) pakalpojuma vienību grupā nevar tikt paaugstināta.
Pasūtītājs maksās Izpildītājam tikai par faktiski veikto pakalpojumu.
Pasūtītājam ir tiesības neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums,
piemēram, ir mainījušās Pasūtītāja vajadzības, finanšu iespējas u.c.
VIII VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS GROZĪŠANA, PĀRTRAUKŠANA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Vispārīgās vienošanās grozījumi iepirkumā ir izdarāmi un pieļaujami PIL 61.panta
noteiktajos gadījumos. Līgumu grozījumi izdarāmi rakstiski. Vispārīgās vienošanās līgums
iepirkumā vai Iepirkuma līgums (Pakalpojuma līgums) var tikt pārtraukts pirms termiņa.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vispārīgās vienošanās vai Iepirkuma līguma
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, Pasūtītājs Piegādātājam nosūta informatīvu
paziņojumu par attiecīgā līguma izbeigšanu, norādot iemeslu, un samaksā piegādātājam
par faktiski veikto pakalpojumu.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vispārējās vienošanās līguma ar piegādātāju
un pārtraukt Iepirkuma līgumu, ja piegādātājs neizpilda Vispārējās vienošanās vai
Iepirkuma līguma noteikumus, sniedz nekvalitatīvu pakalpojumu vai to nesniedz vispār.
Šajā gadījumā pasūtītājs piegādātājam nosūta informatīvu paziņojumu par piegādātāja
izslēgšanu no Vispārējās vienošanās un Iepirkuma līguma pārtraukšanu, ja tāds bija
noslēgts, norādot iemeslu.
Vispārīgās vienošanās līguma grozījumi pieļaujami, ja tie nemaina Vispārīgās vienošanās
līguma vispārējo raksturu. Grozījumi ir pieļaujami, ja pasūtītājam ir nepieciešamas
papildus pakalpojums - pārsniedzot kopējo pakalpojuma summu, kas noteikta Vispārīgās
vienošanās ietvaros. Šajā gadījumā grozījumi nevar pārsniegt 10% no sākotnējās
līgumcenas, un tiem jāatbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas
regulējumam.
Lai veiktu grozījumus Vispārīgās vienošanās līgumā vai Iepirkuma līgumā, gadījumos, kas
nav minēti Nolikuma 8.4.punktā, pēc piegādātāja ierosinājuma, piegādātājam jāiesniedz
pasūtītājam rakstisks pieteikums, pamatojot grozījumu nepieciešamību, un jāpievieno
attiecīgie dokumenti (ja attiecināms). Šajos gadījumos pasūtītājs vadās no PIL regulējuma.
Piegādātājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Vispārējās vienošanās
līguma ar piegādātāju un pārtraukt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Šajā
gadījumā Piegādātājs Pasūtītājam nosūta informatīvu paziņojumu par attiecīgā līguma
izbeigšanu, norādot iemeslu. Pasūtītāja un Piegādātāja tālāko rīcību nosaka Vispārīgās
vienošanās un/vai Iepirkuma līguma regulējums.
IX CITI IEPIRKUMA KONKURSA NOTEIKUMI

9.1.

9.2.

Uz piegādātāju attiecināmi PIl 62. panta pirmās daļas noteikumi (ja attiecināms).
Piegādātājam nav tiesību bez rakstiskas saskaņošanas ar pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju
nomaiņu (ja tādi norādīti) vai papildu piesaisti, vai piedāvājumā norādītā personāla
nomaiņu vai piesaisti. Pasūtītaja un Piegādātāja tālāko rīcību nosaka Vispārīgās vienošanās
un/vai iepirkuma līguma regulējums.
Pasūtītājs, lemjot par Piegādātāja pieteikuma saskaņošanu Nolikuma 9.1. punkta gadījumā,
vadās no PIL 62. panta regulējuma.
X PRETENDENTU INFORMĒŠANA, PAZIŅOJUMU PUBLICĒŠANA
16

10.1. Triju (3) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā pasūtītājs informē visus
pretendentus vienlaicīgi par pieņemto lēmumu attiecībā uz Vispārīgās vienošanās līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, 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 iepirkumā nosūta pa pastu vai elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu
dokumentu, vai nodod personīgi.
10.3. Pasūtītājs, saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 divdesmit pirmā panta regulējumu, 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, par
iepirkumu sagatavo Iepirkuma procedūras ziņojumu un publicē to pircēja 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 trešajai daļai.
XI IEPIRKUMU KOMISIJA
Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz 3 (trīs) 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.
11.5. Gadījumos, kas nav atrunāti Nolikumā, iepirkumu komisija vadās no PIL regulējuma un to
piemēro.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

XII PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
12.1. Piegādātājam ir pienākums pirms piedāvājuma iesniegšanas iepazīties ar konkursa
Nolikumu.
12.2. Ja iepirkumu komisija Piegādātājam pieprasa iesniegt papildinformāciju, izskaidrot vai
papildināt informāciju vai dokumentu, iesniegt trūkstošo dokumentu, tad pretendentam
iepirkumu komisijas pieprasījums jāizpilda iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā.
12.3. Piegādātājam ir tiesības piedāvājumā norādīt to piedāvājuma daļu, kura satur
komercnoslēpumu.
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12.4. 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 normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases
noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto
iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma
procedūras laikā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta regulējumu.
12.5. Citus jautājumus, kas nav atrunāti Nolikumā, regulē PIL, 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 neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums
Tehniskā specifikācija
2.pielikums
Pretendenta pieteikums (forma)
3.pielikums
Vispārīgās vienošanās projekts
4. pielikums Pakalpojuma līguma projekts
5. pielikums Pretendenta speciālistu saraksts (forma)
6. pielikums Pretendenta rīcībā esošo medicīnisko ierīču un datortehnikas saraksts (forma)
7. pielikums Informācija par pretendenta pieredzi (forma)
8. pielikums Tehniskais un finanšu piedāvājums (forma)
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1. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Vispārīgie noteikumi
Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums - DZIRDES APARĀTU IZSNIEGŠANA
2018.- 2019. GADĀ BĒRNIEM VECUMĀ LĪDZ 18 GADIEM, saskaņā ar Vispārīgo
vienošanos, Līgumu pie Vispārīgās vienošanās un Pretendenta piedāvājumu iepirkumā,
(turpmāk - Pakalpojums), t.sk., ietverot bērnu funkcionālo novērtēšanu, tonālo
audiogrammu, un, atbilstoši bērnu funkcionālajam novērtējumam, dzirdes aparātu
pielāgošanu un izsniegšanu saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām
atbilstoši 2009. gada 15. decembra MK noteikumu Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas
Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un
2009. gada 15. decembra MK noteikumu Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"
prasībām.
Pretendents nav tiesīgs sašaurināt vai grozīt noteiktās obligātās/minimālās prasības, kas
norādītas iepirkuma priekšmetam. Iepirkuma priekšmets sastāv no pakalpojuma piecās
pakāpēs (grupās):
1)
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar pirmās – vieglās pakāpes vājdzirdību (1.
grupa “Aizauss dzirdes aparāti vieglam skaņas pastiprinājumam” – 1. pakāpes
vājdzirdībai).
2)
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar otrās – vidēji vieglās pakāpes vājdzirdību
(2. grupa “Aizauss dzirdes aparāti viegli vidējam skaņas pastiprinājumam” - 2. pakāpes
vājdzirdībai);
3)
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar trešās – vidējās pakāpes vājdzirdību
(3. grupa “Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam” - 3. pakāpes
vājdzirdībai);
4)
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar ceturtās – smagās pakāpes vājdzirdību
(4. grupa “Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam” - 4. pakāpes
vājdzirdībai);
5)
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar piektās – ļoti smagās pakāpes vājdzirdību
(5. grupa “Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” - 5. pakāpes
vājdzirdībai).
Pretendentam jāpiedāvā Pakalpojums visās 5 (piecās) pakāpēs (grupās).
Pretendentiem jānodrošina pakalpojuma sniegšana Rīgā, vai Rīgā un citās vietās
Latvijā.
Maksimālais prognozējamais Pakalpojumu apjoms (kopā visās pakāpēs): vidēji 250
Pakalpojumi gadā, kopā 500 Pakalpojumi. Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu
prognozējamo Pakalpojuma apjomu, bet tādu daudzumu, kādam piešķirts Pasūtītājam
valsts budžeta finansējuma ietvaros, un kāds nepieciešams klientu vajadzību
apmierināšanai.
2. Tehniskās specifikācijas detalizācija

2.1.Obligātās prasības pakalpojumam - bērnu vecumā līdz 18 gadiem nodrošināšanai ar
dzirdes aparātiem katrā vājdzirdības pakāpē
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N.p.k.
Procedūras (atbalsta, pamata), manipulācijas
1.
Procedūras
1.1
Klienta (likumiskā pārstāvja) pieņemšanas organizēšana – savstarpēji saskaņota apkalpošanas
laika noteikšana
1.2
Klienta uzņemšana – datu pārbaude, nosūtīšana pie speciālistiem
2.
Manipulācijas
2.1.
Ievada intervija ar klientu (likumisko pārstāvi) – vispārējie jautājumi (dzīves prasmes,
pieredzes, dzīvesveids, stils, veselības stāvoklis, ģimene, darbs, sabiedriskās aktivitātes),
alerģijas, dzirdes traucējumu vēsture, progress, ietekme uz klienta dzīves kvalitāti,
problēmsituācijas
2.2.
Objektīvā audiometrija – dzirdes sliekšņa pārbaude vismaz 4 skaņu frekvencēs – 500,1000,
2000, 4000 Hz
2.3.
Valodas izmeklēšana (logotomu tests (logatom test), vārdu tests – skolas vecuma bērniem)
2.4.
Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar impedances mērīšanu, vismaz ar 4 pārbaudes
frekvencēm, ar ipsi laterāliem novadījumiem
2.5.
Dzirdes aparāta pielaikošana (pielāgošana)
2.6.
Dzirdes aparāta noregulēšana (programmēšana, noskaņošana) un raksturlīkņu nomērīšana
2.7.
Otoakustiskā emisija (nepieciešamības gadījumā)
2.8.
Ierīces uzbūves, tehnisko iespēju, ierobežojumu izklāsts
2.9.
Tolerances tests (piemērojams nepieciešamības gadījumā), “precīzā” pieregulēšana
2.10. Kvalitātes un atbilstības pārbaude
2.11. Lietošanas apmācība, instrukcijas izskaidrošana, procedūras “soli pa solim” izskaidrošana
2.12. Individuālā auss ieliktņa izgatavošana un pielāgošana
3.
Procedūras
3.1.
Konsultācija – instrukcija par potenciālajiem riskiem, savienojamību ar citiem
elektroakustiskajiem skaņu avotiem
3.2.
Informācija par citiem valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekļu veidiem un klienta
tiesībām tos saņemt, to saņemšanas kārtības skaidrojums
4.
Administratīvās procedūras
4.1.
LNS lēmuma par dzirdes aparāta piešķiršanu saņemšana
4.2.
Vienreizējās iemaksas iekasēšana
4.3.
Līguma slēgšana ar klientu (likumisko pārstāvi), nodošanas – pieņemšanas akta noformēšana
4.4.
Dzirdes aparāta izsniegšana
5.
Atbalsta procedūra
5.1.
Atkārtota pārregulēšana (divu mēnešu laikā pēc pirmās reizes)
2.2. Minimālās prasības tehniskajiem palīglīdzekļiem – dzirdes aparātiem katrā
vājdzirdības pakāpē
2.2.1. Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa (t.sk. bērnu), 6
bateriju komplekta un standarta ieliktņa.
2.2.2. Pretendentiem jānodrošina:
1)
lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes aparātam;
2)
dzirdes aparāta krāsas izvēle (vismaz divas);
3)
katra grupa ar vismaz vienu modeli;
4)
piegādātajam dzirdes aparātam jābūt CE marķējumam;
5)
dzirdes aparātu remonts, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
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2.2.3. Pretendents nodrošina Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS PRASĪBAS
Nosaukums

Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Dzirdes aparātu efektivitātes rādītāji pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta)

1. grupa “Aizauss dzirdes aparāti vieglam skaņas pastiprinājumam” –
1. pakāpes vājdzirdībai

Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti vieglam
skaņas
pastiprinājumam

1.
2.
3.
4.
5.

Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) līdz 125 dB,
Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain Peak ) līdz 60 dB,
Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %,
Skaņas apstrādes kanālu skaits ne mazāk kā astoņi, klausīšanās
(lietošanas) programmas ne mazāk kā četras.

Obligātie parametri/ funkcijas:

1. Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu
slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, datoru u.c. (DAI),
5. Savienojamība ar FM sistēmu,
6. Frekvenču kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas
iespējām – izkliedēto, dalīto, fiksēto (adaptive direction),
8. Spiedpoga (push button) skaļuma un programmu pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās skaņas indikators,
11. Programmu pārslēgšanas skaņas indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas atmiņa,
14. Piederumi: barošanas elements (atbilstoši dzirdes aparātam;
6 gab.), radziņš bērnam.
2. grupa “Aizauss dzirdes aparāti viegli vidējam skaņas pastiprinājumam” - 2. pakāpes
vājdzirdībai
1. Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) līdz 125 dB,
Digitālie
3. Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain Peak ) līdz 60 dB,
daudzkanālu
4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %,
datorprogrammējami
5. Skaņas apstrādes kanālu skaits ne mazāk kā astoņi, klausīšanās
aizauss dzirdes
(lietošanas) programmas ne mazāk kā četras.
aparāti viegli
vidējam skaņas
Obligātie parametri/ funkcijas:
pastiprinājumam
1. Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu slāpēšanu,
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Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana,
Skaļuma regulēšanas iespēja (VC),
Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, datoru u.c. (DAI) ,
Savienojamība ar FM sistēmu,
Frekvenču kompresijas iespēja,
Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām
– izkliedēto, dalīto, fiksēto (adaptive direction),
8. Spiedpoga (push button) skaļuma un programmu pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās skaņas indikators,
11. Programmu pārslēgšanas skaņas indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas atmiņa,
14. Piederumi: barošanas elements (atbilstoši dzirdes aparātam; 6 gab.),
radziņš bērnam.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.grupa “Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam” – 3. pakāpes
vājdzirdībai
1. Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā
Digitālie
125 dB,
daudzkanālu
3. Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB,
datorprogrammējami
4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %,
aizauss dzirdes
5. Skaņas apstrādes kanālu skaits ne mazāk kā astoņi, klausīšanās
aparāti vidējam
(lietošanas) programmas ne mazāk kā četras.
skaņas
pastiprinājumam
Obligātie parametri/ funkcijas:
1. Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu
slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, datoru u.c. (DAI),
5. Savienojamība ar FM sistēmu,
6. Frekvenču kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas
iespējām – izkliedēto, dalīto, fiksēto (adaptive direction),
8. Spiedpoga (push button) skaļuma un programmu pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās skaņas indikators,
11. Programmu pārslēgšanas skaņas indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas atmiņa,
14. Piederumi: barošanas elements (atbilstoši dzirdes aparātam; 6
gab.), radziņš bērnam.
4.grupa “Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam” – 4. pakāpes
vājdzirdībai
1. Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz,
22

Digitālie
daudzkanālu
datorprogrammējami
aizauss dzirdes
aparāti stipram
skaņas
pastiprinājumam

2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 133
dB,
3. Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain Peak) vismaz 67 dB,
4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %,
5. Skaņas apstrādes kanālu skaits ne mazāk kā astoņi, klausīšanās
(lietošanas) programmas ne mazāk kā četras.
Obligātie parametri/ funkcijas:
1. Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, datoru u.c. (DAI),
5. Savienojamība ar FM sistēmu,
6. Frekvenču kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām
– izkliedēto, dalīto, fiksēto (adaptive direction),
8. Spiedpoga (push button) skaļuma un programmu pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās skaņas indikators,
11. Programmu pārslēgšanas skaņas indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas atmiņa,
14. Piederumi: barošanas elements (atbilstoši dzirdes aparātam; 6 gab.),
radziņš bērnam.

5. grupa “Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” – 5. pakāpes
vājdzirdībai
1. Frekvenču diapazons ne šaurāks par 0,1 – 5,9 kHz,
2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90) ne mazāk kā 136 dB,
Digitālie
3. Maksimālais pastiprinājums vismaz 80 dB,
daudzkanālu aizauss
4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %,
dzirdes aparāti ļoti
5. Skaņas apstrādes kanālu skaits ne mazāk kā astoņi, klausīšanās
stipram skaņas
(lietošanas) programmas ne mazāk kā četras.
pastiprinājumam
Obligātie parametri/ funkcijas:
1. Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, datoru u.c. (DAI) ;
5. Savienojamība ar FM sistēmu,
6. Frekvenču kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām
– izkliedēto, dalīto, fiksēto (adaptive direction),
8. Spiedpoga (push button) skaļuma un programmu pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās skaņas indikators,
11. Programmu pārslēgšanas skaņas indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas atmiņa,
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14. Piederumi: barošanas elements (atbilstoši dzirdes aparātam; 6 gab.),
radziņš bērnam.
Pretendentam piedāvājumam jāpievieno:
1) ražotāja dzirdes aparāta tehniskie dokumenti (latviešu valodā, vai svešvalodā un to tulkojums
latviešu valodā (pretendenta apliecināts)), kas apliecina piedāvājumu;
2) dokumenti, kas apliecina, ka Pakalpojumā izmantotie dzirdes aprāti, saskaņā ar tehnisko
specifikāciju, ir reģistrēti vai deklarēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kā medicīnas
preces.
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2. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
PRETENDENTA PIETEIKUMS
par piedalīšanos atklātā konkursā
“Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”; ID Nr. LNS 2017/4
Pretendents, __________________________________________________________,
(pretendenta pilns nosaukums)
vienotais reģ. Nr. ___________________,
juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,
biroja adrese _________________________________________, LV-____,
tālr. _______, fakss _______, e- pasts:____________________,
Banka:
Bankas kods:
Konta Nr. ___________________,
tā _______________________________________________________________personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
•
piesakās piedalīties atklātā konkursā „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 20182019”; ID Nr. LNS 2017/4;
•
piekrīt iepirkuma Nolikuma prasībām, tās ir saprotamas un garantē Nolikuma prasību
izpildi;
•
ir iepazinies ar Vispārīgās vienošanās un Pakalpojumu līguma projektiem un piekrīt to
noteikumiem, apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt Vispārīgo vienošanos un
Pakalpojumu līgumu un izpildīt visus Vispārīgās vienošanās un Pakalpojumu līguma
noteikumus, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 3. pielikumu un 4. pielikumu;
•
apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (personāls, instrumenti, iekārtas un
tehniskais aprīkojums) kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
•
pretendents apliecina, ka sniegs pakalpojumu:
1)
________________________________ (pretendents norāda: pakalpojuma vietas
nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs Ārstniecības iestāžu reģistrā);
2)
________________________________ (pretendents norāda: pakalpojuma vietas
nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs Ārstniecības iestāžu reģistrā);
(norāda visas pakalpojuma sniegšanas vietas)
•
apliecina, ka līgumu izpildes laikā sniegs Pakalpojumu par piedāvājuma cenām visā
līgumu darbības laikā;
•
apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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1. pielikuma 1. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS*
(jāiesniedz, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji)
Nr.p.
k.

nosauku
ms

Apakšuzņēmēja:
reģistrācijas
reģistrācijas
numurs
adrese

1.

2.

Līguma
daļas nosaukums,
kura tiek nodota
apakšuzņēmējam
1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa
1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa

Daļas
apjoms*; %

Daļas apjoms*;
EUR,
bez PVN

1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa
1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa

1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa
1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa

3.
Aizpilda pēc nepiecicešamības
*- iesniedz gadījumos, ja apakšuzņēmējam tiek nodoti vismaz 10% no kopējās viena pakalpojuma
vērtības grupā;
*- ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju/-us, jānorāda, kuru līguma daļu izpilde tiks nodota
apakšuzņēmējam/-iem un kādā apjomā (procentos un euro no kopējās viena pakalpojuma vērtības
grupā, euro, bez PVN).
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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Nolikuma 2. pielikuma 2. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Nonosaukums __________________________________________________________,
(pilns nosaukums)
vienotais reģ. Nr. ___________________,
juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,
biroja adrese _________________________________________, LV-____,
tālr. _______, fakss _______, e- pasts:____________________,
tā _______________________________________________________________personā
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
Apliecina, ka gadījumā, ja pretendentam ________________ (nosaukums, reģistrācijas numurs,
juridiskā adres) atklātā konkursā „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”; ID Nr. LNS
2017/4 tiks piešķirtas Vispārīgās vienošanās un Līguma izpildes tiesības, piedalīsimies līguma
izpildē un sniegsim šādus pakalpojumus:
Līguma daļas, kuras izpildīs Līguma daļas apjoms; %
apakšuzņēmējs

Līguma daļas apjoms; EUR,
bez PVN

1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa

1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa

1.grupa
2.grupa
3.grupa
4.grupa
5.grupa

Apliecinām, ka uzņēmums atbilst _________________________ (mazā vai vidējā) uzņēmuma
statusam.
Apakšuzņēmēja pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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3. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. ____________________
par pakalpojuma sniegšanas tiesību piešķiršanu
Rīgā,

2017. gada __._____________.

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, reģistrācijas Nr.40008000615, kuru saskaņā ar
statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Sandra Gerenovska, turpmāk tekstā Pasūtītājs, un
_______________, reģistrācijas Nr. __________, kuru saskaņā ar statūtiem/prokūru/pilnvaru
pārstāv __________________________, turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs Nr.1,
_______________, reģistrācijas Nr. __________, kuru saskaņā ar statūtiem/prokūru/pilnvaru
pārstāv __________________________, turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs Nr.2,
_______________, reģistrācijas Nr. __________, kuru saskaņā ar statūtiem/prokūru/pilnvaru
pārstāv __________________________, turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs Nr.3,
(papildina pēc vajadzības),
visi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Līdzēji,
Līdzējiem ņemot vērā, ka Pakalpojuma sniedzēji ir atzīti par uzvarētājiem Pasūtītāja rīkotajā
atklātā konkursā „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”, ID Nr. LNS 2017/4, turpmāk
saukts Konkurss, noslēdz sekojoša satura vispārējo vienošanos, turpmāk “Vienošanās”:
Definīcijas
Pakalpojums - bērnu vecumā līdz 18 gadiem nodrošināšana ar dzirdes aparātiem, t.sk. bērnu
funkcionālā novērtēšana, tonālās audiogrammas ieguve, atbilstoši bērnu funkcionālajam
novērtējumam dzirdes aparāta/-u pielāgošana un izsniegšana.
Persona - bērns vecumā līdz 18 gadiem, kuram atbilstoši veselības stāvokļa novērtējumam
nepieciešama tehniskā palīglīdzekļa- dzirdes aparāta lietošana.
Personas pārstāvis - Personas likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis atbilstoši LR Civillikuma
noteikumiem.
1. Vienošanās priekšmets
Vienošanās noslēgta starp Pasūtītāju kā Iepirkuma procedūras rīkotāju un vairākiem Konkursa
uzvarētājiem- Pakalpojuma sniedzējiem, un tās mērķis ir noteikt un raksturot Vienošanās darbības
laikā slēdzamos pakalpojumu līgumus.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Parakstot Vienošanos, Pasūtītājs un Pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz Pakalpojuma
sniedzēja piedāvājumu Konkursā un Konkursa noteikumiem, vienojas par pakalpojuma
sniegšanas vispārējo kārtību.
2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs paļauties, ka Pakalpojuma sniedzējs sniegs Pakalpojumu kvalitatīvi,
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un par cenu, kas atbilst Pakalpojuma sniedzēja
piedāvājumam Konkursā visā Vispārīgās vienošanās līguma darbības periodā.
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3. Vienošanās darbības laiks
Vienošanās darbības termiņš ir no Vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2019. gada 31. decembrim.
4. Pakalpojumu cena un norēķinu kārtība
4.1. Pakalpojuma sniegšanas cenas vienam pakalpojumam pakalpojuma grupā tiek norādītās
Pakalpojuma līgumā, kas tiks noslēgts Vispārīgās vienošanās ietvaros, pamatojoties uz
Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu Konkursā (pilns pretendenta tehniskais un finanšu
piedāvājums).
4.2. Norēķinu kārtība starp Pasūtītāju un Pakalpojuma sniedzēju tiek noteikta Pakalpojumu
līgumā.
4.4. Līdzēji nevienojas par konkrētiem Pakalpojuma apjomiem. Kopējais Pakalpojuma apjoms
atkarīgs no valsts piešķirtā finansējuma apjoma.
4.6. Kopējā Vispārīgās vienošanās vērtība ir līdz EUR 120 000,00 (viens simts divdesmit
tūkstoši euro un nulle centi) uz visiem Vienošanās dalībniekiem - Pakalpojuma
sniedzējiem.
5. Pakalpojuma izpildes piešķiršanas kārtība
5.1. Pasūtītājs pieņem lēmumu par Personas uzņemšanu Pakalpojumu rindā un informē Personu
(Personas likumisko pārstāvi) par iespējamajiem Pakalpojuma sniedzējiem.
5.2. Pasūtītājs reģistrē savā datu bāzē Personas, kurām nepieciešams Pakalpojums.
5.3. Persona (Personas pārstāvis) izvēlas Pakalpojuma
sniedzēju
un
vienojas
par
Pakalpojuma saņemšanas laiku.
5.4. Pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar Personu (Personas likumisko pārstāvi) par
Pakalpojuma sniegšanu.
5.5. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu - veic Personas funkcionālo novērtējumu,
dzirdes aparāta pielāgošanu, saņem no Pasūtītāja lēmumu par tiesībām piešķirt dzirdes
aparātu un izsniedz dzirdes aparātu.
6. Līdzēju saistības
6.1. Pakalpojuma sniedzēja saistības:
6.1.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojumu līguma, kas noslēgts
starp Pakalpojuma sniedzēju un Pasūtītāju, noteikumiem.
6.1.3. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
6.1.4. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam vai
Personām nekvalitatīva vai neatbilstoša Pakalpojuma dēļ.
6 .2. Pasūtītāja saistības:
6.2.1. Pasūtītājs nodrošina Pakalpojumu izpildes piešķiršanu atbilstoši Vienošanās 5. sadaļā
noteiktajam.
6.2.2. Pasūtītājs nodrošina samaksu par Pakalpojumiem atbilstoši Pakalpojumu līgumā
noteiktajam.

7.1.

7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
Vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami PIL 61.panta noteiktajos gadījumos.
Līgumu grozījumi izdarāmi rakstiski. Vispārīgās vienošanās līgums var tikt pārtraukts
pirms termiņa.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vispārīgās vienošanās vai Iepirkuma līguma
(Pakalpojuma līguma) 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, Pasūtītājs samaksā piegādātājam
par faktiski veikto pakalpojumu.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vispārējās vienošanās līguma ar
Pakalpojuma sniedzēju un pārtraukt Iepirkuma līgumu, ja Pakalpojuma sniedzējs neizpilda
Vispārējās vienošanās vai Iepirkuma līguma noteikumus, sniedz nekvalitatīvu
pakalpojumu vai to nesniedz vispār. Šajā gadījumā Pasūtītājs Pakalpojuma sniedzējam
nosūta informatīvu paziņojumu par Pakalpojuma sniedzēja izslēgšanu no Vispārējās
vienošanās un Iepirkuma līguma pārtraukšanu, ja tāds bija noslēgts.
Vispārīgās vienošanās līguma grozījumi pieļaujami, ja tie nemaina Vispārīgās vienošanās
līguma vispārējo raksturu. Grozījumi ir pieļaujami, ja pasūtītājam ir nepieciešamas
papildus pakalpojums - pārsniedzot kopējo pakalpojuma summu, kas noteikta Vispārīgās
vienošanās ietvaros. Šajā gadījumā grozījumi nevar pārsniegt 10% no sākotnējās
līgumcenas, un tiem jāatbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas
regulējumam.
Lai veiktu grozījumus Vispārīgās vienošanās līgumā vai Iepirkuma līgumā (Pakalpojuma
līgumā) pēc Pakalpojuma sniedzēja ierosinājuma, Pakalpojuma sniedzējam jāiesniedz
pasūtītājam rakstisks pieteikums, pamatojot grozījumu nepieciešamību, un jāpievieno
attiecīgie dokumenti (ja attiecināms). Šajos gadījumos pasūtītājs vadās no PIL regulējuma.
Noteikumi, kas regulē Vispārīgās vienošanās dalībnieka tiesības pakalpojuma Līguma
izpildē veikt Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas nodošanu apakšuzņēmējiem vai citām
personām, personāla nomaiņu vai papildus piesaisti tiek noteikti pakalpojuma Līgumā.
Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras
Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs
Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
Ja Pakalpojuma sniedzējs veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības
veikšanu Pakalpojuma sniedzējs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Pakalpojuma sniedzējs
zaudē visas ar Vienošanos pielīgtās saistības.
8. Strīdu risināšanas kārtība

8.1.
8.2.

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp
iesaistītajiem Līgumslēdzējiem. Sarunu gaita tiks attiecīgi protokolēta.
Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu normu noteiktajā kārtībā tiesā.
9. Nepārvarama vara

9.1.

Līdzējs tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc
Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt,
ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Līdzēju kontroles
un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas
nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi
apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles robežās).

9.2.

Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru
Līdzēju rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un
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ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto
apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
9.3.

Ja minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram
Līdzējam ir tiesības atteikties no Vienošanās izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru
Līdzēju vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem
nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās laušanas rezultātā.
10. Citi noteikumi

10.1

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.
10.8.

Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie
radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto
darbību rezultātā.
Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājiem un Pakalpojuma sniedzējam, kā arī visām trešajām
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu pārstāvības
tiesības, īpašnieki, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa
numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram
Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir
pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru
Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos
minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.
Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai pārstāvju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai
likvidēts, Vienošanās paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību
pārņēmējam.
Pasūtītāja kontaktpersona šīs Vienošanās izpildes laikā: Sandra Gerenovska,
kontaktinformācija: 1) e-pasts: sandra.gerenovska@lns.lv , 2) telefons: 28664324;
Pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona šīs Vienošanās izpildes laikā:
1) Pakalpojuma sniedzējs Nr.1: < kontaktpersonas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa
numurs, faksa numurs, e-pasts>;
2) Pakalpojuma sniedzējs Nr.2: < kontaktpersonas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa
numurs, faksa numurs, e-pasts>;
(papildina pēc vajadzības), amats.
Visi Vienošanās Pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
Vienošanās sagatavota latviešu valodā, __ eksemplāros (1 + Pakalpojumu sniedzēju
skaits) uz 4 (četrām) lapām bez pielikumiem, viens eksemplārs- Pasūtītājam, pa vienam
eksemplāram- katram Pakalpojumu sniedzējam.
11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083
Reģ. Nr.40008000615
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Konta Nr. LV48TREL9185276004000
____________________________
Sandra Gerenovska
2017. gada ____. ____________.

Pakalpojuma sniedzējs Nr.1:
Pretendents
Adrese
Reģ. Nr.
Banka: A/S
Bankas kods
Konta Nr.
(Vārds, Uzvārds)
2017. gada ____. ___________.
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Pakalpojuma sniedzējs Nr.2:
Pretendents
Adrese
Reģ. Nr.
Banka: A/S
Bankas kods
Konta Nr.
____________________
_________________________
(Vārds, Uzvārds)
2017. gada ______. _______________

Pakalpojuma sniedzējs Nr.3:
Pretendents
Adrese
Reģ. Nr.
Banka: A/S
Bankas kods
Konta Nr.
_________________
(Vārds, Uzvārds)
2017. gada ____. ___________.

(papildina pēc vajadzības)
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4. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
PAKALPOJUMA LĪGUMS
pie 2017. gada _ __________ Vispārīgās vienošanās Nr.__________.
(projekts)
Rīgā,
_____________.

201_.

gada

__.

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, reģistrācijas Nr.40008000615, juridiskā adrese:
Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājas Sandra
Gerenovska, turpmāk tekstā Pasūtītājs, un
_______________ (nosaukums), reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese: xxx, kuru saskaņā
ar statūtiem/prokūru/pilnvaru pārstāv _____________ (vārds, uzvārds, amats), turpmāk tekstā
Izpildītājs,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Līdzēji” vai „Puses”,
Līdzējiem ņemot vērā, ka Pakalpojuma sniedzējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā
atklātā konkursā „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”, ID Nr. LNS 2017/4, turpmāk
tekstā saukts Konkurss, un Līdzēji __.__. 201_. ir noslēguši Vispārīgo vienošanos,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums:
1. Līgumā tiek lietotas šādas definīcijas:
1.1.

1.2.

1.3.

Pakalpojums - bērnu vecumā līdz 18 gadiem nodrošināšana ar dzirdes aparātiem, t.sk.
bērnu funkcionālā novērtēšana, tonālās audiogrammas ieguve, atbilstoši bērnu
funkcionālajam novērtējumam dzirdes aparāta/-u pielāgošana un izsniegšana;
Persona - bērns vecumā līdz 18 gadiem, kuram atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā noteiktajam veselības stāvokļa novērtējumam nepieciešama tehniskā palīglīdzekļadzirdes aparāta lietošana;
Personas pārstāvis - Personas likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis atbilstoši LR
Civillikuma noteikumiem.
2. Līguma priekšmets

Līguma priekšmets ir Pakalpojums - bērnu vecumā līdz 18 gadiem nodrošināšana ar
dzirdes aparātiem (turpmāk - Pakalpojums), t.sk., ietverot bērnu funkcionālo novērtēšanu,
tonālo audiogrammu, un, atbilstoši bērnu funkcionālajam novērtējumam, dzirdes aparātu
pielāgošanu un izsniegšanu saskaņā ar Konkursa Tehniskās specifikācijas prasībām un
Izpildītāja piedāvājumu Konkursā (Līguma 5. pielikums).
2.2.
Līguma darbības termiņš:
2.2.1. Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet Līgumā plānotā
Pakalpojuma sniegšana - no Pakalpojuma līguma noslēgšanas līdz 2019. gada
31. decembrim.
2.3. Līguma izpildes vieta: saskaņā ar Izpildītāja iedāvājumu Konkursam norādītājam <adrese,
iestādes nosaukums vai cita attiecināmā informācija>.
2.1.
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2.4.

2.5.
2.6.

Izpildītājs apņemas nodrošināt Līguma 2.1. punktā norādīto Pakalpojumu Līguma
2.2. punktā norādītājā termiņā, saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām, Izpildītāja
piedāvājumu Konkursā un LR normatīvo aktu prasībām.
Pasūtītājs ir tiesīgs paļauties, ka Izpildītājs sniegs Pakalpojumu kvalitatīvi, savlaicīgi un
atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē pakalpojuma izpildi.
Līguma darbības termiņš, kas noteikts Līguma 2.2. punktā var tikt mainīts saskaņā ar
Līguma noteikumiem.
3. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība

Pakalpojuma cena par 1 (vienu) vienību atbilst Izpildītāja finanšu piedāvājumam Konkursā
un ir noteikta 5. pielikumā.
3.2. Ja Pakalpojuma izpildei Līguma 3.1. punktā norādītā cena pakalpojuma un konkrēta
dzirdes aparāta izsniegšanai nebūs pietiekama, Pasūtītājs nemaksās lielāku cenu par 1
(vienu) Pakalpojuma vienību, bet Izpildītājam būs jāsniedz pilns Pakalpojums, piesaistot
savus līdzekļus.
3.3. Līguma izpildes laikā Pakalpojumu skaits nav noteikts. Pasūtītājs pērk tādu Pakalpojuma
apjomu, kāds piešķirts valsts budžeta finansējuma ietvaros, un kāds nepieciešams klientu
vajadzību apmierināšanai.
3.4. Samaksa Izpildītājam par veikto Pakalpojumu kalendārajos mēnešos tiek veikta pēc
Izpildītāja atskaišu (Līguma 1. pielikums, 2.pielikums un 3. pielikums) un rēķinu
iesniegšanas un Pasūtītāja apstiprināšanas ne vēlāk kā 30 (desmit) dienu laikā. Samaksa
Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas veidā, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto banku un kontu. Apmaksa tiek uzskatīta par veiktu, kad Pasūtītājs ir veicis bankas
pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.
3.5. Līguma izpildē Latvijas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi tiek maksāti saskaņā ar
normatīvo regulējumu.
3.6. Līguma izpildē avansa maksājums nav paredzēts un netiks maksāts. Pasūtītājs maksā
Izpildītājam ar 100% pēcapmaksu par faktiski veikto Pakalpojumu pēc Izpildītāja rēķina
un atskaišu iesniegšanas.
3.7. Izpildītāja iesniegtajā rēķinā un citos dokumentos (ja attiecināms) ir jābūt atsaucei šo
Līgumu (Līguma noslēgšanas datums, reģistrācijas numurs).
3.8. Izpildītāja iesniegtajā rēķinā jābūt atsevišķi norādītai dzirdes aparāta cenai, un atsevišķicenai par pielāgošanas un izsniegšanas pakalpojumu.
3.9. Līguma pielikumos noteikto atskaišu un pārskatu forma var mainīties. Šajāgadījumā pirms
maiņas Puses saskaņo izmaiņas atskaišu formās.
3.10. Izpildītājam atskaites un pārskati par iepriekšējā kalendārā mēnesī veikto pakalpojumu, kā
arī līgumus ar klientiem, ieskaitot pieņemšanas – nodošanas aktus (1 (vienu) eksemplāru),
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz katra mēneša 3. (trešajam) datumam, bet katra gada decembra
mēnesī – līdz 20. decembrim.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

Kontaktpersonas Līguma izpildē

Izpildītājs nosaka kontaktpersonas un nodrošina saziņu ar Pasūtītāju:
4.1.1. vispārīgo līguma izpildes jautājumu risināšanai, informācijas saņemšanai: Sandra
Gerenovska, kontaktinformācija: 1) e-pasts: sandra.gerenovska@lns.lv , 2) telefons:
28664324;
4.1.2. grāmatvedības norēķinu jautājumos: Ilze Roķe, kontaktinformācija: 1) e-pasts:
finanses@lns.lv , 2) telefons: 67471552.
Pasūtītājs nosaka kontaktpersonas un nodrošina saziņu ar Pasūtītāju līguma izpildes
jautājumu risināšanai:
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4.2.1. vispārīgo līguma izpildes jautājumu risināšanai, informācijas saņemšanai: xxx
(vārds, uzvārds), kontaktinformācija: 1) e-pasts: xxx , 2) tel., fakss: xxx;
4.2.2. grāmatvedības norēķinu jautājumos:
xxx (vārds, uzvārds), kontaktinformācija: 1) e-pasts: xxx , 2) tel., fakss: xxx;
5. Pakalpojuma izpildes piešķiršanas kārtība
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Pasūtītājs pieņem lēmumu par Personas uzņemšanu Pakalpojuma rindā un informē Personu
(Personas likumisko pārstāvi) par iespējamajiem Pakalpojuma sniedzējiem.
Pasūtītājs reģistrē savā datu bāzē Personas, kurām nepieciešams Pakalpojums.
Persona (Personas likumiskais pārstāvis) izvēlas Pakalpojuma sniedzēju un vienojas par
Pakalpojuma saņemšanas laiku.
Pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar Personu (Personas likumisko pārstāvi) par
Pakalpojuma sniegšanu 3 (trīs) eksemplāros.
Pakalpojuma sniedzējs veic Personas funkcionālo novērtējumu, dzirdes aparāta
pielāgošanu un saņem no Pasūtītāja lēmumu par tiesībām piešķirt dzirdes aparātu/-us.
Izpildītājam ir jāpiedāvā Personai (Personas likumiskam pārstāvim) vismaz 2 (divu) krāsu
dzirdes aparāti.
6. Līdzēju saistības

6.1. Izpildītāja pienākumi un saistības:
6.1.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma līguma, kas noslēgts starp Izpildītāju
un Pasūtītāju, noteikumiem un sekojošu Izpildītāja piedāvājumu:
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Pakalpojuma grupa

Dzirdes
aparāta
modelis,
marka

Viena
dzirdes
aparāta
cena;
EUR;
bez
PVN

Viena dzirdes
aparāta
pielāgošanas un
izsniegšanas
pakalpojuma
cena; EUR; bez
PVN

Kopējā 1 (viena)
Pakalpojuma
summa; EUR; bez
PVN

1. pakāpes
vājdzirdībai
2. pakāpes
vājdzirdībai
3. pakāpes
vājdzirdībai
4. pakāpes
vājdzirdībai
5. pakāpes
vājdzirdībai

6.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojuma atbilstību un pieejamību saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
6.1.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojuma kvalitāti – Pakalpojuma atbilstību Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām, laipnu klientu apkalpošanu un atbilstošu
komunikāciju.
6.1.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam vai Personām
nekvalitatīva vai neatbilstoša Pakalpojuma dēļ.
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6.1.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji priekšlaicīgi pārtraukt Līgumu ar Izpildītāju, ja konstatē, ka
Pakalpojums tiek sniegts nekvalitatīvi. Par Līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu Pasūtītājs
informē Izpildītāju rakstiski.
6.1.6. Izpildītājs apņemas nekavējoties (ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā) informēt Pasūtītāju
par apstākļiem, kas var kavēt, traucēt, apgrūtināt vai ierobežot Pakalpojuma sniegšanu.
Gadījumā, ja Izpildītājs nav nekavējoties informējis Pasūtītāju par visiem riskiem Līguma
laikā - esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, ja tādi iestājas, Pasūtītājam ir tiesības
ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību.
6.1.7. Izpildītājs ir tiesīgs nodot Pakalpojuma izpildi tā tiesību un saistību pārņēmējam tikai ar
Pasūtītāja rakstisku saskaņojumu un gadījumos, kad tiesību un saistību pārņēmējs atbilst
visām LR noteiktām normatīvo aktu prasībām, lai sniegtu Pakalpojumu.
6.1.8. Izpildītājs nav tiesīgs nodot Pakalpojumu vai Pakalpojuma daļu apakšuzņēmējiem vai
citām personām, kas nav norādīti iepirkuma piedāvājumā, kā arī bez saskaņošanas ar
Pasūtītāju veikt piedāvājumā iepirkumā norādītā personāla nomaiņu, papildus piesaisti vai
apakšuzņēmēju nomaiņu, papildus piesaisti.
6.1.9. Ja Izpildītājs plāno veikt personāla nomaiņu, personāla papildus piesaisti vai
apakšuzņēmēju nomaiņu vai apakšuzņēmēju papildus piesaisti, tad Izpildītājam ir rakstiski
jāiesniedz pieteikums Pasūtītājam, kurā jāpamato personāla nomaiņas vai personāla
papildus piesaistes vai apakšuzņēmēju nomaiņas vai apakšuzņēmēju papildus piesaistes
nepieciešamība. Šo pieteikumu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpoadsmit) darba
dienas iepriekš pirms šīm plānotām darbībām. Pieteikumam jāpievieno dokumentus par
plānoto personālu vai apakšuzņēmēju, saskaņā ar iepirkuma Nolikumā paredzēto.
6.1.10. Ja Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas izpilde tiek nodota apakšuzņēmējiem vai citām
personām, notiek personāla nomaiņa vai papildus piesaiste, tad apakšuzņēmējiem vai
personām jāatbilst iepirkumā noteiktām prasībām apakšuzņēmējiem vai personām, un
Izpildītājam ir pienākums šo atbilstību pierādīt iesniedzot Pasūtītājam atbilstošos
dokumentus. Tikai pēc Pasūtītāja saskaņojuma un rakstiskas atļaujas var veikt
apakšuzņēmēju, personu nomaiņu vai papildus piesaisti un Izpildītājs drīkst pakalpojumā
iesaistīt šos apakšuzņēmējus vai personas.
6.1.11. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veicis Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas nodošanu
apakšuzņēmējiem vai citām personām, kas nav norādīti iepirkuma piedāvājumā, kā arī bez
saskaņošanas ar Pasūtītāju veicis piedāvājumā norādītā personāla, apakšuzņēmēju
nomaiņu, papildus piesaisti, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji 14 (četrpadsmit)
darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.
6.1.12. Ja Izpildītājs vienpusēji lauž Līgumu gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tad
Izpildītājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti)
no līgumcenas, kas noteikta Vispārīgās Vienošanās līgumā. Par līgumsodu Izpildītājam tiek
izrakstīts rēķins. Izpildītājam līgumsods jāsamaksā Pasūtītajam 10 (desmit) darba dienu
laikā.
6.1.13. Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam ikmēneša un ceturkšņa atskaites par sniegto pakalpojumu
(1.pielikums, 2.pielikums,. 3.pielikums), kā arī jāsniedz papildu informācija, ja tādu
pieprasa Pasūtītājs.
6.1.14. Izpildītājs vienreizējās iemaksas par dzirdes aparāta izsniegšanu drīkst izlietot tikai dzirdes
aparātu iegādei, apkopei, remontam un ar dzirdes aparātu izsniegšanu saistīto pakalpojumu
sniegšanai. Izpildītājam ir jāizstrādā Nolikums par vienreizējās iemaksas izmantošanas
kārtību, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 14 (četrupadsmit) darba dienu laikā pēc
Līguma parakstīšanas.
6.1.15. Ja līdz Līguma termiņa beigām Izpildītājs nav izlietojis Pakalpojuma sniegšanas rezultātā
gūtās vienreizējās iemaksas summu, tad tās atlikumu – neizlietoto summu Izpildītājam
jāpārskaita Pasūtītāja kontā.
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6.1.16. Izpildītājam pēc klienta pieprasījuma jānodrošina vienu mājas vizīti normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
6.1.17. Izpildītājam jāveic informēšanas pasākumi par iespēju (t.sk. izmaiņām) saņemt valsts
apmaksātos tehniskos palīglīdzekļus, t.sk. paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko
palīglīdzekli, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas
Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku",
izvietojot un aktualizējot informāciju savā mājaslapā, uz informatīvā stenda, kā arī tieši
sniedzot šo informāciju klienta likumiskam pārstāvim.
6.1.18. Izpildītājam jāsniedz atskaite (1.pielikums) par veiktiem informēšanas pasākumiem.
6.1.19. Izpildītājam jānodrošina iespēja saņemt paaugstinātas funkcionalitātes dzirdes aparātus
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.1.20. Izpildītājam jānodrošina dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laikā
pēc dzirdes aparāta izsniegšanas Personai. Ja dzirdes aparāta garantijas remonts ilgst vairāk
par 2 (divām) darba dienām, Personai (Personas likumiskajam pārstāvim) jāizsniedz
pagaidu lietošanā cits dzirdes aparāts.
6.1.21. Izpildītājam jānodrošina dzirdes aparātu maksas remontu 3 (trīs) gadus pēc garantijas
termiņa beigām.
6.1.22. Izpildītājam jānodrošina atsevišķa pakalpojuma sniegšanas uzskaite, atsevišķa finanšu un
tehnisko palīglīdzekļu uzskaite, atsevišķa grāmatvedības uzskaite Līguma ietvaros.
6.1.23. Izpildītājam, pirms pasūtītāja organizētām pārbaudēm vai to laikā, jāuzrāda dokumenti vai
jāizsniedz dokumenti (kopijas), ko pasūtītājs pieprasa Vispārīgās vienošanās un šī līguma
izpildes ietvaros.
6.1.24. Līguma 6.1.23. punktā minētie dokumenti jāuzrāda pārbaudes dienā vai 1 darba dienas
laikā, bet, ja to pieprasa Pasūtītājs, jānosūta Pasūtītājam 5 darba dienu laikā.
6.1.25. Izpildītājam ir pienākums veikt pakalpojuma sniegšanas uzlabojumus, kas konstatēti un
norādīti pēc pasūtītāja pārbaudēm pie Izpildītāja vai Izpildītāja iesniegtajos dokumentos
pasūtītājam.
6.1.26. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā sniegt paskaidrojumu par
konstatētiem pārkāpumiem Pasūtītāja organizēto pārbaužu laikā (pakalpojuma sniegšanas
vietā pie Izpildītāja vai Izpildītāja iesniegtajos Pasūtītājam dokumentos (ja pasūtītāja
mutiskās norādes nav izpildītas 5 (piecu) darba dienu laikā)).
6.1.27. Izpildītājam ir tiesības rakstiski iesniegt iebildumus, ierosinājumus, priekšlikumus šī
līguma ietvaros.
6.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
6.2.1. Pasūtītājs nodrošina Pakalpojuma izpildes piešķiršanu atbilstoši Līguma 5. sadaļā
noteiktajam.
6.2.2. Pasūtītājs nodrošina samaksu par Pakalpojuma atbilstoši Līguma 3. sadaļā noteiktajai
kārtībai.
6.2.3. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi/-es uz Izpildītāja rakstiskiem jautājumiem ne vēlāk kā 3
(trīs) darba dienu laikā un rakstiskiem iesniegumiem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā.
6.2.4. Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja tam nav pieejami finanšu resursi Līgumā
noteiktā Pakalpojuma apmaksai vai būtiski mainās iepirkumā noteiktais Pakalpojums. Šajā
gadījumā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās Pasūtītājs
nosūta paziņojumu Izpildītājam par līguma pārtraukšanu, motivējot Līguma pārtraukšanu.
Līgums tiek pārtraukts līdz ar paziņojuma saņemšanu vai citu Pasūtītāja norādīto datumu.
6.2.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji pārtrauc Līgumu Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Izpildītāja
faktiski sniegto Pakalpojumu līdz Līguma pārtraukšanai.
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6.2.6. Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic faktiski sniegtā Pakalpojuma apmaksu, tad
Izpildītājam ir tiesības piedzīt soda procentus 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā
par katru dienu no summas, kas nav apmaksāta Izpildītājam.
6.2.7. Ja Izpildītājs plāno Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas nodošanu apakšuzņēmējiem vai
citām personām, personāla nomaiņu vai papildus piesaisti, tad Pasūtītjam 5 (piecu) darba
dienu laikā jāizvērtē Izpildītāja iesniegums (pieteikums) un pievienotie dokumenti un
jāpieņem lēmums, vadoties no Publisko iepirkumu likuma 42.panta, 62.panta regulējuma.
Pasūtītājs par pieņemto lēmumu nosūta Izpildītājam rakstisku paziņojumu. Ja Pasūtītājs
konstatē, ka Izpildītājs patvaļīgi veicis apakšuzņēmēju nomaiņu vai piesaisti, personāla
nomaiņu vai piesaisti, tam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu. Pasūtītājs par pieņemto
lēmumu nosūta Izpildītājam rakstisku paziņojumu.
6.2.8. Pasūtītājam ir tiesības veikt Izpildītāja darba pārbaudi pakalpojuma izpildē pakalpojuma
sniegšanas vietā 1 (vienu) reizi gadā vai biežāk. Pēc katras šādas pārbaudes Pasūtītājs
sastāda pārbaudes aktu. Ar pārbaudes aktu tiek iepazīstināts Izpildītājs.
6.2.9. Pasūtītajam ir tiesības sniegt ierosinājumus Izpildītāja darba uzlabošanai pakalpojuma
sniegšanā un 10 (desmit) darba dienu saņemt Izpildītāja paskaidrojumus par konstatēto
trūkumu novēršanu.
6.2.10. Ja Izpildītāja rīkotajās pārbaudēs konstatēti būtiski pārkāpumi vai neatbilstības
pakalpojuma sniegšanā, tad izpildītājam ir tiesības pārtraukt līgumu.
7. Līguma grozīšana, tās darbības pārtraukšana
7.1. Līgums var papildināts, grozīts (izņemot līgumcenas) vai izbeigts, Līdzējiem savstarpēji
vienojoties vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos. Jebkuras vienošanās Līgumā vai
papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Ja Izpildītājs veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu, šīs
darbības veikšanas dienā Izpildītājs ir vienpusēji lauzis Līgumu un Izpildītājs zaudē visas
ar Līguma izpildi noteiktās tiesības un pienākumus, izņemto to, ka Izpildītājam ir
pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņot Pasūtītājam par vienpusēju Līguma
laušanu, sniedzot pamatojumu Līguma pārtraukšanai.
7.3. Ja izpildot Līgumu tiek mainīti LR normatīvie akti, kas reglamentē Pakalpojumu vai
Līguma izpildi, tad Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par grozījumiem Līgumā un veic
grozījumus Līgumā 10 (desmit) darba dienu laikā.
7.4. Citi ar Līguma grozījumiem saistītie jautājumi tiek izdarīti Publisko iepirkuma likuma
ietvaros.
8. Strīdu risināšanas kārtība
8.1.

8.2.

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp
iesaistītajām Pusēm ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no to rakstiskas pieteikšanas,
un to gaita tiek protokolēta. Protokolu sagatavo Pasūtītājs.
Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu normu noteiktajā kārtībā tiesā.
9. Pušu atbildība

9.1.

9.2.

Izpildot šo Līgumu, Puses ievēros no otras Puses saņemtās finanšu, komerciālās un
jebkuras citas informācijas konfidencialitāti, kā arī veiks visus iespējamos pasākumus, lai
novērstu šādas informācijas izpaušanu.
Katra Puse apņemas neveikt tādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses
prestižam un interesēm.
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9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

Ja Izpildītājs neveic uzņemtās līgumsaistības vai veic tās sliktā kvalitātē un/vai
nesavlaicīgi, Pasūtītājs nemaksā tam līgumcenu par pakalpojumu.
Gadījumā, ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas periodā neveic izsniegto dzirdes aparātu
garantijas apkalpošanu vai veic to sliktā kvalitātē, vai neveic funkcionalitāti zaudējušo
dzirdes aprātu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā, ko apliecina Personu rakstiskas
sūdzības, tad Pasūtītājam ir tiesības piedzīt līgumsodu, kura apjoms vienāds ar 1 (vienas)
attiecīgās Pakalpojuma grupas vienības summu, par katru pamatotu sūdzību. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Pakalpojuma pilnīgas izpildes.
Visas domstarpības līguma izpildē tiek regulētas savstarpējo sarunu ceļā, bet ja vienošanās
netiek panākta, tad LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Visa saziņa starp Izpildītāju un Pasūtīju par Līguma izpildi notiek rakstiski pa pastu un/vai
e-pastu, vai faksu un/vai e-pastu. Saziņas informācija tiek adresēta Izpildītāja un Pasūtītāja
kontaktpersonām vai tieši Pusei. Informācija, kas nosūtīta pa pastu tiek uzskatīta par
saņemtu 5 (piektajā) darba dienā, pa faksu – tajā pašā dienā. Saziņai pa e-pastu ir
informatīvs raksturs, izņemot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā elektroniski parakstītu
e-pastu. Izpildītājs un Pasūtītājs LR normatīvos aktos noteiktajā kārtībā saglabā visus
pierādījumus par Līguma izpildi vai saziņu.
Visi līgumsodi un to apmaksas kārtība tiek noteikta šajā Līgumā, un Pusēm tā ir saistoša.
10. Nepārvarama vara

10.1. Puses ir atbrīvotas no jebkādas atbildības vai zaudējumu segšanas, ja ar šo Līgumu
uzņemtās saistības nav bijis iespējams izpildīt nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Puses
par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, orkānus un
tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo,
streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus), importa/eksporta aizliegumus, kā arī atbildīgo
institūciju pieņemtos normatīvos aktus, kas būtiski ietekmē Līguma izpildi, vai daļēju tā
izpildi.
10.2. Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas rezultātā,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdina otru Pusi par
nepārvaramas varas apstākļiem, klāt pievienojot tos pierādošos dokumentus.
10.3. Puses tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas Līguma izpildes līdz brīdim, kamēr izbeidzās
nepārvaramas varas apstākļi.
10.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi nebeidzās ilgāk kā vienu mēnesi no to sākšanās dienas,
Puses var kopīgi izlemt par tālākām līgumsaistību izpildes iespējām vai vienpusējā kārtā
Līgumu lauzt.
10.5. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kas uz tiem
atsaucas.
10.6. Ja līgums tiek pārtraukts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kuru nebija iespējams ne
paredzēt, ne novērst, tad par to Puses paraksta vienošanos.
10.7. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Līdzēju kontroles un atbildības
(dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā
arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas
neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles robežās).
10.8. Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.
11. Citi noteikumi
11.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie
radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto
darbību rezultātā.
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11.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājiem un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
11.3. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu pārstāvības
tiesības, īpašnieki, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa
numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram
Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir
pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju.
Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem
Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.
11.4. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai pārstāvju maiņa nevar būt par pamatu Līguma
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai
likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību
pārņēmējam.
11.5. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem
Līguma noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
11.6. Pasūtītājs pirms (vai pēc) Līguma noslēgšanas ir tiesīgs rakstiski precizēt atskaišu un
pārskatu formas, kas saistošas Līguma izpildē Izpildītājam. Izpildītājam šie precizējumi
Līguma izpildē ir saistoši.
11.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros uz ___ (___) lapām ar 5
(pieciem) pielikumiem, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs- pie
Izpildītāja.
11.8. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi:
1. pielikums: Atskaite par līgumsaistību izpildi mēnesī (forma);
2. pielikums: Pārskats par Līgumsaistību izpildi ceturksnī (forma);
3. pielikums: Pārskats par ieņēmumu no vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa
saņemšanu izlietojumu ceturksnī;
4. pielikums: Līguma ar Personu (Personas pārstāvi) par Pakalpojumu sniegšanu
paraugforma.
5. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā (Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums;
kopija).
Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Nosaukums:
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083 Reģ.
Nr.40008000615
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods: TRELLV22
Konta Nr. LV48TREL9185276004000
Paraksts:
____________________________
Sandra Gerenovska
2017. gada ____. ____________

Izpildītājs:
Nosaukums:
Adrese:
Reģ. Nr.:
Banka: A/S
Bankas kods Konta Nr.

Paraksts:
____________________________
/xxx xxx/
2017. gada ____. ____________
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1. pielikums__.__.2017. gada Pakalpojumu līgumam
Nr. ___________
Pakalpojuma sniedzējs:
Atskaite par līgumsaistību izpildi 201_. gada___________ mēnesī
1.

Pārskats par surdotehnikas pakalpojuma nodrošināšanu bērniem par valsts budžeta
līdzekļiem 201_.gada ___________

Nr.p.k.

Rādītājs

1.

Aizauss dzirdes aparāta
iegāde, pielāgošana un
izsniegšana

2.

Izsniegto
Dzirdes aparātu Izlietotais valsts
dzirdes aparātu saņēmēju skaits budžeta
skaits
finansējums
(EUR)

1. pakāpes vājdzirdībai
2. pakāpes vājdzirdībai
3. pakāpes vājdzirdībai
4. pakāpes vājdzirdībai
5. pakāpes vājdzirdībai
Aizauss dzirdes aparāta
iegāde, pielāgošana un
izsniegšana
ar
līdzmaksājumu
1. pakāpes vājdzirdībai
2. pakāpes vājdzirdībai
3. pakāpes vājdzirdībai
4. pakāpes vājdzirdībai
5. pakāpes vājdzirdībai

Kopā:
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Nr.p
.k.

Līguma
Nr.

Vārds,
uzvārds

2.Personu saraksts, kuriem sniegts surdotehnikas pakalpojums
Personas Dzīvesvietas Izsniegtā Izsniegtā Dzirdes PVN
TPL
kods
adrese
dzirdes
dzirdes
aparāta ____% cena
aparāta
aparāta
cena;
EUR
modelis
numurs EUR;
ar
bez
PVN
PVN

KOPĀ:
Pakalpojuma sniedzējs
Paraksts:
_________ /amats/ ___________________ /vārds, uzvārds/

Pielāgošanas
un
izsniegšanas
pakalpojuma
cena; EUR

Cena
kopā;
EUR

Vienreizējā
iemaksa;
EUR

Iemaksas
dokuments vai
atbrīvojuma
dokuments

X

201_. gada ____. ___________

Atskaites sastādīšanas datums /___/____/______/
Dokumentu reģistrācijas Nr. Izpildītāja lietvedībā ____________
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2.pielikums__.__.201_.gada
Pakalpojumu līgumam Nr. ____
Pakalpojuma sniedzējs: ________________________________
Pārskats par Līgumsaistību izpildi 201_. gada __. Ceturksnī
1. Pārskats par surdotehnikas pakalpojuma nodrošināšanu bērniem 201_.gada __ceturksnī
Rādītājs

Dzirdes aparātu skaits,
kuriem veikts remonts
vai tehniskā apkope par
valsts
budžeta
līdzekļiem

Dzirdes aparātu skaits,
kuriem veikts remonts vai
tehniskā
apkope
no
vienreizējo
iemaksu
līdzekļiem

Izsniegto dzirdes aparātu
skaits
t.sk.
t.sk.
iepirktie atkārtoti

Aizauss
dzirdes
aparāta
izsniegšana
2. Kvalitatīvie rādītāji
Rādītājs
Nr.p.k.
1.
Informācijas par izmaiņām tehnisko palīglīdzekļu
piešķiršanā potenciālajiem pakalpojumu saņēmējiem
un pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem
nodrošināšana, t.sk. mājas lapā ievietotās informācijas
aktualizācija
2.
Saņemto pamatoto sūdzību skaits no kopējā sūdzību
skaita par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu
neatbilstoši MK noteikumiem*

Skaits

Kopējo
sūdzību
skaits

Pamatoto
sūdzību
skaits

Pamatoto
sūdzību
skaits
pret
kopējo
sūdzību
skaitu; %

*-Ministru kabineta noteikumi 2009. gada 15. decembra Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo
biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina
tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku").
Pakalpojuma sniedzējs
Paraksts:
_________ /amats/ ___________________ /vārds, uzvārds/
Atskaites sastādīšanas datums /___/____/______/
Dokumentu reģistrācijas Nr. Izpildītāja lietvedībā ____________
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201_. gada ____. _______

3. pielikums__.__.201_. gada
Pakalpojumu līgumam Nr. ___________
Pakalpojuma sniedzējs: xxx (nosaukums)
Pārskats par ieņēmumu no vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu izlietojumu 201_. gada ___. ceturksnī
Ieņēmumu summa, EUR

Nosaukums

1

Izlietojums

Neizlietotās
ieņēmumu summas
atlikums
uz
atskaites
perioda
sākumu; EUR

Ieņēmumu
summa
atskaites
periodā;
EUR

Ieņēmumu
summa
kopā; EUR

Tehnisko
Tehnisko
palīglīdzekļu apkope
palīglīdzekļu iegāde
un remonts

2

3

4 (2+3)

Summa;
EUR
5

skaits
6

Summa;
EUR
7

Vienreizējās
iemaksas
par
tehniskā
palīglīdzekļa
saņemšanu
Kopā:
Pakalpojuma sniedzējs
Paraksts:
_________ /amats/ ___________________ /vārds, uzvārds/
Atskaites sastādīšanas datums /___/____/______/
Dokumentu reģistrācijas Nr. Izpildītāja lietvedībā ____________

201_. gada ____. ___________
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skaits
8

Ar tehnisko
palīglīdzekļu
izsniegšanu
saistīto
pakalpojumu
sniegšana
(summa,
EUR)
9

Neizlietotās
ieņēmumu
summas
atlikums
uz
atskaites
perioda
beigām: EUR

10
(4 – (5+7+9))

4. pielikums__.__.201__. gada
Pakalpojumu līgumam Nr. ___________

Līguma ar Personu (Personas pārstāvi) par Pakalpojumu sniegšanu
paraugforma
(Vieta),

201__. gada ____. ___________
Līgums par pakalpojumu sniegšanu Nr.

.........................................................................(Pakalpojumu
sniedzēja
nosaukums),
reģistrācijas
Nr............................., turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, tā ................................. (amats)
............................................ (vārds, uzvārds) personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses
un vārds, uzvārds, personas kods: .................................., kā Pakalpojumu saņēmēja likumiskais pārstāvis,
turpmāk
tekstā
saukts(-a)
Pārstāvis,
kas
rīkojas
uz
.........................................................................................(pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta
nosaukums) pamata , noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:
1.
Līguma priekšmets:
1.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt bērna vārds, uzvārds, personas kods, turpmāk tekstā saukts
Pakalpojuma saņēmējs, funkcionālo novērtēšanu un atbilstoši funkcionālajam novērtējumam
izgatavot, pielāgot un izsniegt, bet Pārstāvis, pieņemt īpašumā šādu(-s) tehnisko (-s) palīglīdzekli(ļus) t.sk., ieliktni un bateriju komplektu:
Nr.p.k.
Tehniskais palīglīdzeklis
Tehniskā palīglīdzekļa vērtība;
EUR
1.
2.
turpmāk tekstā – Tehniskais palīglīdzeklis.
1.2. Pakalpojumu saņēmēja interesēs rīkojas Pakalpojuma saņēmēja Pārstāvis. Visas organizatoriskās
darbības no Pakalpojuma saņēmēja puses, kas nepieciešamas Pakalpojuma saņēmēja Tehniskā
palīglīdzekļa saņemšanai vai remontam nodrošina Pakalpojuma saņēmēja Pārstāvis. Pakalpojuma
sniedzējs sniedzot pakalpojumu ievēro, ka Pakalpojuma saņēmējam ir Pārstāvis un izpildot
pakalpojumu Pakalpojuma sniedzējs organizatoriskās darbības veic ar Pakalpojuma saņēmēja
Pārstāvi, turpmāk Līgumā to neatrunājot.
1.3. Pakalpojuma saņēmējs, pirms Tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas, samaksā Ministru kabineta 2009.
gada 15. decembra noteikumos Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" paredzēto vienreizējo
iemaksu Pakalpojumu sniedzēja kontā vai kasē.
1.4. Ja Pakalpojumu saņēmējs ir atbrīvots no vienreizējās iemaksas veikšanas, Pārstāvis uzrāda
Pakalpojumu sniedzējam attiecīgu izziņu.
1.5. Pakalpojumu saņēmēja funkcionālā novērtēšana un Tehniskā palīglīdzekļa izgatavošana,
pielāgošana un izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Nedzirdīgo savienības
un (Pakalpojumu sniedzēja nosaukums) līgumam Nr. ______ "Par dzirdes aparātu piegādi,
pielāgošanu, izsniegšanu bērniem".
1.6. Līguma kopējā summa ir EUR ________ (____euro un __ centi), kas tiek apmaksāta no valsts
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budžeta līdzekļiem.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.4.

2.7.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas:
Veikt Pakalpojuma saņēmēja funkcionālo novērtēšanu.
Atbilstoši funkcionālajam novērtējumam izgatavot, pielāgot un izsniegt Tehnisko palīglīdzekli.
Sniegt informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr.1472
"Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku",
par iespēju saņemt paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekli.
Izsniegt Pakalpojuma saņēmēja Pārstāvim veidlapu ar xx (Pakalpojumu sniedzēja nosaukums)
rekvizītiem vienreizējās iemaksas veikšanai.
Pirms Tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas saņemt no Pakalpojuma saņēmēja Pārstāvja dokumentu,
kas apliecina vienreizējās iemaksas veikšanu vai izziņas kopiju, kas apliecina, ka Pakalpojuma
saņēmējam ir tiesības neveikt vienreizējo iemaksu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15.
decembra noteikumu Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" 23. punktam.
Pirms Tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas apmācīt Pakalpojumu saņēmēju lietot Tehnisko
palīglīdzekli, izskaidrot Pakalpojumu saņēmējam Tehniskā palīglīdzekļa lietošanas noteikumus.
Izsniegt Pakalpojuma saņēmējam Tehniskā palīglīdzekļa lietošanas instrukciju latviešu valodā, kurā
atspoguļota tehniskā palīglīdzekļa lietošanas, kopšanas noteikumi un garantijas apkalpošanas
kārtība.
Nodrošināt Tehniskā palīglīdzekļa garantijas remontu 2 (divu) gadu laikā xx (norāda: iestādes
nosaukums, adrese), un Tehniskā palīglīdzekļa maiņu tā garantijas noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja
garantijas remonts ilgst vairāk par 2 (divām) darba dienām, izsniegt pagaidu lietošanā Pakalpojuma
saņēmējam citu dzirdes aprātu. Pieļaujamais garantijas remonta laiks ir 5 (piecas) darba dienas no
Līguma 4.4.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas.
Pakalpojuma sniedzējs nenodrošina garantijas remontu, ja Pakalpojuma saņēmējs pats remontē,
pilnveido un pakļauj Tehnisko palīglīdzekli tehniskai un/vai ķīmiskai apstrādei, nodod to remontā
ne Pakalpojumu sniedzējam, vai notikušas izmaiņas Pakalpojuma saņēmēja anatomiskajos
parametros.

3.
Pakalpojumu saņēmējs apņemas:
3.1. Saņemt Tehnisko palīglīdzekli pie Pakalpojuma sniedzēja dienā, par kuru Pakalpojuma saņēmējs ir
vienojies ar Pakalpojuma sniedzēju.
3.2. Parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu par Tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu.
3.3. Saudzīgi izturēties pret saņemto Tehnisko palīglīdzekli un lietot to saskaņā ar lietošanas
noteikumiem un Pakalpojuma sniedzēja norādījumiem.
3.4. Nodrošināt Tehniskā palīglīdzekļa apkopes un remonta darbu veikšanu vienīgi pie Pakalpojuma
sniedzēja, atbilstoši Līguma 2.7.punktā noteiktajam.
3.5. Pretenziju gadījumā vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja.
3.6. Apmaksāt Tehniskā palīglīdzekļa remonta izdevumus, ja Tehniskā palīglīdzekļa bojājums radies
Pakalpojuma saņēmēja vainas dēļ.
4.
Līguma izpildes un garantijas termiņi
4.1. Līguma puses vienojas par šādu Tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas termiņu: 201_.gada __.
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________________.
4.2. Izsniegtā Tehniskā palīglīdzekļa garantijas laiks ir 2 gadi, lietošanas laiks ir 5 gadi no izsniegšanas
brīža – Tehniskā palīglīdzekļa nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.3. Pakalpojuma sniedzējs apņemas saskaņā ar Līgumu izsniegtajam Tehniskajam palīglīdzeklim bez
maksas novērst jebkādus defektus, atbilstoši Līguma 2.7.punktā un 2.8.punktā noteiktajam, kas
Līgumā noteiktajā Tehniskā palīglīdzekļa garantijas laikā nav radušies Pakalpojuma saņēmēja
vainas dēļ. Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, lai novērstu defektus,
remontējot vai nomainot Tehniskā palīglīdzekļa bojāto daļu.
4.4. Pakalpojuma saņēmējs rakstiski ziņo Pakalpojuma sniedzējam par prasību, kas izriet no Līgumā
noteiktās garantijas.
5.
Citi nosacījumi
5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz tā saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Jebkurš strīds vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas savstarpēju pārrunu
ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tās tiek risinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā.
5.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) identiskos eksemplāros, no kuriem
divi - Pakalpojuma sniedzējam, viens - Pakalpojuma saņēmējam, visiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
5.4. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Tehniskā palīglīdzekļa Nodošanas - pieņemšanas akts (pielikums
Nr.1), kurš tiek sastādīts 3 (trīs) eksemplāros: divi - Pakalpojuma sniedzējam, viens - Pakalpojuma
saņēmējam.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:
Pakalpojuma sniedzējs:
Nosaukums:
Vārds, uzvārds:
Reģistrācijas numurs:
Adrese:
Tālrunis:

Pakalpojuma saņēmēja Pārstāvis:
Personas kods:
Adrese:
Tālrunis:

Paraksts: ______________(vārds, uzvārds) Paraksts: ________________(vārds, uzvārds)
Parakstīšanas datums: __________________ Parakstīšanas datums: __________________
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201__. gada ____. ___________
Līguma Nr. _________ 1. pielikums
1. Nodošanas-pieņemšanas akts
(Vieta),

20__. gada ___. __________.

Pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr. _________, turpmāk tekstā – Pakalpojuma
sniedzējs, tā valdes priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no vienas
puses un vārds, uzvārds, personas kods: 000000-00000, turpmāk tekstā saukts(-a) Likumiskais
pārstāvis, kas rīkojas uz pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta nosaukums pamata, noslēdz
šādu pieņemšanas - nodošanas aktu pie 201__.gada _____ līguma Nr.____ par pakalpojumu
sniegšanu, turpmāk tekstā Akts.
1.

Pakalpojuma sniedzējs veicis sekojošus pakalpojumus:
N.p.k.
Procedūras (atbalsta, pamata), manipulācijas
1.
Procedūras
1.1
Klienta (likumiskā pārstāvja) pieņemšanas organizēšana – savstarpēji saskaņota
apkalpošanas laika noteikšana
1.2
Klienta uzņemšana – datu pārbaude, nosūtīšana pie speciālistiem
2.
Manipulācijas
2.1.
Ievada intervija ar klientu (likumisko pārstāvi) – vispārējie jautājumi (dzīves
prasmes, pieredzes, dzīvesveids, stils, veselības stāvoklis, ģimene, darbs,
sabiedriskās aktivitātes), alerģijas, dzirdes traucējumu vēsture, progress, ietekme uz
klienta dzīves kvalitāti, problēmsituācijas
2.2.
Objektīvā audiometrija – dzirdes sliekšņa pārbaude vismaz 4 skaņu frekvencēs –
500,1000, 2000, 4000 Hz
2.3.
Valodas izmeklēšana (logotomu tests (logatom test), vārdu tests – skolas vecuma
bērniem)
2.4.
Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar impedances mērīšanu, vismaz ar 4
pārbaudes frekvencēm, ar ipsi laterāliem novadījumiem
2.5.
Dzirdes aparāta pielaikošana (pielāgošana)
2.6.
Dzirdes aparāta noregulēšana (programmēšana, noskaņošana) un raksturlīkņu
nomērīšana
2.7.
Otoakustiskā emisija (nepieciešamības gadījumā)
2.8.
Ierīces uzbūves, tehnisko iespēju, ierobežojumu izklāsts
2.9.
Tolerances tests (piemērojams nepieciešamības gadījumā), “precīzā” pieregulēšana
2.10.
Kvalitātes un atbilstības pārbaude
2.11.
Lietošanas apmācība, instrukcijas izskaidrošana, procedūras “soli pa solim”
izskaidrošana
2.12.
Individuālā auss ieliktņa izgatavošana un pielāgošana
3.
Procedūras
3.1.
Konsultācija – instrukcija par potenciālajiem riskiem, savienojamību ar citiem
elektroakustiskajiem skaņu avotiem
3.2.
Informācija par citiem valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekļu veidiem un
klienta tiesībām tos saņemt, to saņemšanas kārtības skaidrojums
4.
Administratīvās procedūras
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.

LNS lēmuma par dzirdes aparāta piešķiršanu saņemšana
Vienreizējās iemaksas iekasēšana
Līguma slēgšana ar klientu (likumisko pārstāvi), nodošanas – pieņemšanas akta
noformēšana
Dzirdes aparāta izsniegšana
Atbalsta procedūra
Atkārtota pārregulēšana (divu mēnešu laikā pēc pirmās reizes)

un nodod un Pakalpojuma saņēmēja Pārstāvis pieņem īpašumā šādu tehnisko palīglīdzekli:
Nr.p.k.
Tehniskais palīglīdzeklis (TPL)
TPL
vērtība;
EUR
1.
2.

Akts ir sagatavots latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie Pakalpojuma saņēmēja Pārstāvja un otrs pie Pakalpojuma sniedzēja, abiem Akta
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pakalpojuma sniedzējs:
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs: Adrese:
Tālrunis:

Pakalpojuma saņēmēja Pārstāvis:
Vārds, uzvārds: Personas
kods:
Adrese:
Tālrunis:

Paraksts: ______________(vārds, uzvārds)

Paraksts: ________________(vārds, uzvārds)

Parakstīšanas datums: __________________

Parakstīšanas datums: __________________
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5. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
Pretendenta speciālistu saraksts*
Speciālista joma

N.p.k.
1.
2.

Ārsts otolaringologs
Dzirdes akustikas speciālists

3.

Individuālo ausu ieliktņu
izgatavošanas speciālists

Speciālista vārds,
uzvārds, amats

Izglītība, profesionālā
kvalifikācija

* - Sarakstam pievieno minēto speciālistu sertifikātu, izglītību un profesionālo kvalifikāciju
apliecinošo dokumentu kopijas.
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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6. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
Pretendenta rīcībā esošo medicīnisko ierīču un datortehnikas saraksts
N.p.k.

Nepieciešamās ierīces, programmatūra

1.

Audiometrs

2.

Dzirdes aprātu pielāgošanai un regulēšanai
nepieciešamā datortehnika
Laboratorijas ierīces individuālo ieliktņu
izgatavošanai

3.

4.

Pretendenta rīcībā esošās ierīces,
programmatūra

Dzirdes aparātu analizators vai ekvivalents

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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7. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
Pretendenta pieredzes saraksts*
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
Kopā

Gads

Pakalpojumu skaits*, kura ietvaros tika nodrošināta
dzirdes aparātu izsniegšana bērniem

2014.
2015.
2016.
2017

* - Sarakstam pievieno pievieno dokumentus (kopijas), kas pamato sniegto informāciju.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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8. pielikums
atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”,
ID Nr. LNS 2017/4 nolikumam
PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.Vispārīgais piedāvājums
Iepirkuma piedāvājuma priekšmets ir pakalpojums - DZIRDES APARĀTU IZSNIEGŠANA
2018.- 2019. GADĀ BĒRNIEM VECUMĀ LĪDZ 18 GADIEM, saskaņā ar Vispārīgo
vienošanos, Līgumu pie Vispārīgās vienošanās un Pretendenta piedāvājumu iepirkumā, (turpmāk
- Pakalpojums), t.sk., ietverot bērnu funkcionālo novērtēšanu, tonālo audiogrammu, un, atbilstoši
bērnu funkcionālajam novērtējumam, dzirdes aparātu pielāgošanu un izsniegšanu saskaņā ar
iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstoši 2009. gada 15. decembra MK noteikumu
Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un
surdotehniku” un 2009. gada 15. decembra MK noteikumu Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu
noteikumi" prasībām.
1.1.
1)
2)

3)
4)
5)

Pretendents piedāvā pilnu pakalpojumu __________ (vārdiem) pakāpēm (grupām),
(norāda attiecīgo):
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar pirmās – vieglās pakāpes vājdzirdību (1. grupa
“Aizauss dzirdes aparāti vieglam skaņas pastiprinājumam” – 1. pakāpes vājdzirdībai).
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar otrās – vidēji vieglās pakāpes vājdzirdību (2. grupa
“Aizauss dzirdes aparāti viegli vidējam skaņas pastiprinājumam” - 2. pakāpes
vājdzirdībai);
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar trešās – vidējās pakāpes vājdzirdību (3. grupa
“Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam” - 3. pakāpes vājdzirdībai);
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar ceturtās – smagās pakāpes vājdzirdību (4. grupa
“Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam” - 4. pakāpes vājdzirdībai);
Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem ar piektās – ļoti smagās pakāpes vājdzirdību (5. grupa
“Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” - 5. pakāpes vājdzirdībai).

1.2.

Pretendents pakalpojuma sniegšanu veiks: ___________ _______________________
(Norāda: Rīga; vai Rīga un cits; adrese, iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs)

2.2.

Pretendents apliecina, ka var sniegt Pakalpojumu Pasūtītāja noteiktā apjoma ietvaros
(Pasūtītāja maksimālais prognozējamais Pakalpojumu apjoms (kopā visās pakāpēs): vidēji
250 Pakalpojumi gadā, kopā 500 Pakalpojumi). Pretendents informēts un piekrīt, ka
Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu prognozējamo Pakalpojuma apjomu, bet tādu
daudzumu, kādam piešķirts Pasūtītājam valsts budžeta finansējuma ietvaros, un kāds
nepieciešams klientu vajadzību apmierināšanai.
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2. Tehniskā piedāvājuma detalizācija
2.1.PASŪTĪTAJA OBLIGĀTĀS PRASĪBAS
PAKALPOJUMAM - bērnu vecumā līdz 18
gadiem nodrošināšanai ar dzirdes
aparātiem katrā vājdzirdības pakāpē
N.p.k.
1.
1.1

1.2
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

Procedūras (atbalsta, pamata),
manipulācijas
Procedūras
Klienta
(likumiskā
pārstāvja)
pieņemšanas
organizēšana
–
savstarpēji saskaņota apkalpošanas
laika noteikšana
Klienta uzņemšana – datu pārbaude,
nosūtīšana pie speciālistiem
Manipulācijas
Ievada intervija ar klientu (likumisko
pārstāvi) – vispārējie jautājumi (dzīves
prasmes, pieredzes, dzīvesveids, stils,
veselības stāvoklis, ģimene, darbs,
sabiedriskās aktivitātes), alerģijas,
dzirdes traucējumu vēsture, progress,
ietekme uz klienta dzīves kvalitāti,
problēmsituācijas
Objektīvā audiometrija – dzirdes
sliekšņa pārbaude vismaz 4 skaņu
frekvencēs – 500,1000, 2000, 4000 Hz
Valodas izmeklēšana (logotomu tests
(logatom test), vārdu tests – skolas
vecuma bērniem)
Refleksu noteikšana iekšējās auss
muskuļiem ar impedances mērīšanu,
vismaz ar 4 pārbaudes frekvencēm, ar
ipsi laterāliem novadījumiem
Dzirdes
aparāta
pielaikošana
(pielāgošana)
Dzirdes
aparāta
noregulēšana
(programmēšana, noskaņošana) un
raksturlīkņu nomērīšana
Otoakustiskā
emisija
(nepieciešamības gadījumā)
Ierīces uzbūves, tehnisko iespēju,
ierobežojumu izklāsts
Tolerances
tests
(piemērojams
nepieciešamības gadījumā), “precīzā”
pieregulēšana
Kvalitātes un atbilstības pārbaude

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
PAKALPOJUMAM bērnu vecumā līdz 18 gadiem
nodrošināšanai ar dzirdes aparātiem katrā
vājdzirdības pakāpē
Procedūras (atbalsta, pamata), manipulācijas
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2.1.PASŪTĪTAJA OBLIGĀTĀS PRASĪBAS
PAKALPOJUMAM - bērnu vecumā līdz 18
gadiem nodrošināšanai ar dzirdes
aparātiem katrā vājdzirdības pakāpē
2.11.

2.12.
3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
5.
5.1.

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
PAKALPOJUMAM bērnu vecumā līdz 18 gadiem
nodrošināšanai ar dzirdes aparātiem katrā
vājdzirdības pakāpē

Lietošanas apmācība, instrukcijas
izskaidrošana, procedūras “soli pa
solim” izskaidrošana
Individuālā auss ieliktņa izgatavošana
un pielāgošana
Procedūras
Konsultācija – instrukcija par
potenciālajiem
riskiem,
savienojamību
ar
citiem
elektroakustiskajiem skaņu avotiem
Informācija
par
citiem
valsts
apmaksāto
surdotehnisko
palīglīdzekļu veidiem un klienta
tiesībām tos saņemt, to saņemšanas
kārtības skaidrojums
Administratīvās procedūras
LNS lēmuma par dzirdes aparāta
piešķiršanu saņemšana
Vienreizējās iemaksas iekasēšana
Līguma slēgšana ar klientu (likumisko
pārstāvi), nodošanas – pieņemšanas
akta noformēšana
Dzirdes aparāta izsniegšana
Atbalsta procedūra
Atkārtota pārregulēšana (divu mēnešu
laikā pēc pirmās reizes)

2.2.PASŪTĪTAJA
OBLIGĀTĀS
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
MINIMĀLĀS
PRASĪBAS tehniskajiem palīglīdzekļiem – dzirdes aparātiem
TEHNISKAJIEM PALĪGLĪDZEKĻIEM
katrā vājdzirdības pakāpē
– dzirdes aparātiem katrā vājdzirdības
pakāpē
2.2.1. Aizauss dzirdes aparāts ir
komplekts, kas sastāv no dzirdes
aparāta, radziņa (t.sk. bērnu), 6
bateriju komplekta un standarta
ieliktņa.
2.2.2. Pretendentiem jānodrošina:
Pretendents nodrošinās:
1) lietošanas
instrukcijas
latviešu
valodā
katram
dzirdes aparātam;
2) dzirdes aparāta krāsas izvēle
(vismaz divas);
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2.2.PASŪTĪTAJA
OBLIGĀTĀS
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
MINIMĀLĀS
PRASĪBAS tehniskajiem palīglīdzekļiem – dzirdes aparātiem
TEHNISKAJIEM PALĪGLĪDZEKĻIEM
katrā vājdzirdības pakāpē
– dzirdes aparātiem katrā vājdzirdības
pakāpē
3) katra grupa ar vismaz vienu
modeli;
4) piegādātajam
dzirdes
aparātam
jābūt
CE
marķējumam;
5) dzirdes aparāta remonts,
saskaņā
ar
Līguma
noteikumiem
2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
1. grupa “Aizauss dzirdes aparāti vieglam skaņas pastiprinājumam” –
1. pakāpes vājdzirdībai
1.
Digitālie
daudzkanālu
datorprogram
mējami
aizauss dzirdes
aparāti
vieglam
skaņas
pastiprinājuma
m

2.

3.

4.

5.

Frekvenču diapazons
no 0,1 līdz 7,0 kHz,
Maksimālais
izejošās
skaņas
līmenis (OSPL 90
Peak) līdz 125 dB,
Maksimālais
pastiprinājums (Fullon gain Peak ) līdz
60 dB,
Kopējais
harmoniskais
kropļojums (800 Hz)
līdz 2 %,
Skaņas
apstrādes
kanālu skaits ne
mazāk kā astoņi,
Skaņas
apstrādes
kanālu skaits ne
mazāk kā astoņi,

Dzirdes
aparāta
modelis,
marka:
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
klausīšanās
(lietošanas)
programmas
ne
mazāk kā četras.
Obligātie parametri/
funkcijas:
1. Adaptīva virziena
mikrofonu sistēma ar
integrētu trokšņu
slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas
dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas
iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV,
mobilo telefonu,
datoru u.c. (DAI) ,
5. Savienojamība ar FM
sistēmu,
6. Frekvenču
kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar
vismaz trīs
automātiskām
pārslēgšanas iespējām
– izkliedēto, dalīto,
fiksēto (adaptive
direction),
8. Spiedpoga (push
button) skaļuma un
programmu
pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās
skaņas indikators,
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
11. Programmu
pārslēgšanas skaņas
indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas
atmiņa,
14. Piederumi: barošanas
elements elements
(atbilstoši dzirdes
aparātam;
6
gab.) radziņš bērnam.
2. grupa “Aizauss dzirdes aparāti viegli vidējam skaņas pastiprinājumam” 2. pakāpes vājdzirdībai
1. Frekvenču diapazons
Dzirdes aparāta
no 0,1 līdz 7,0 kHz,
modelis, marka:
Digitālie
2. Maksimālais izejošās
daudzkanālu
skaņas līmenis (OSPL
datorprogram
90 Peak) līdz 125 dB,
mējami
3. Maksimālais
aizauss dzirdes
pastiprinājums (Fullaparāti viegli
on gain Peak ) līdz 60
vidējam
dB,
skaņas
4. Kopējais
pastiprinājuma
harmoniskais
m
kropļojums (800 Hz)
līdz 2 %,
5. Skaņas apstrādes
kanālu skaits ne
mazāk kā astoņi,
klausīšanās
(lietošanas)
programmas ne
mazāk kā četras.
Obligātie parametri/
funkcijas:
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
1. Adaptīva virziena
mikrofonu sistēma ar
integrētu trokšņu
slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas
dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas
iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV,
mobilo telefonu,
datoru u.c. (DAI),
5. Savienojamība ar FM
sistēmu,
6. Frekvenču
kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar
vismaz trīs
automātiskām
pārslēgšanas iespējām
– izkliedēto, dalīto,
fiksēto (adaptive
direction),
8. Spiedpoga (push
button) skaļuma un
programmu
pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās
skaņas indikators,
11. Programmu
pārslēgšanas skaņas
indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas
atmiņa,
Piederumi: barošanas
elements (atbilstoši
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
dzirdes aparātam;
6 gab.) radziņš bērnam.
3.grupa “Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam” – 3.
pakāpes vājdzirdībai
1.
Frekvenču
diapazons no 0,1 līdz
Dzirdes
Digitālie
7,0 kHz,
aparāta
daudzkanālu
2.
Maksimālais
modelis,
datorprogram
izejošās skaņas līmenis
marka:
mējami
(OSPL 90 Peak) ne
aizauss dzirdes
mazāk kā 125 dB,
aparāti
3.
Maksimālais
vidējam
pastiprinājums (Full-on
skaņas
gain) vismaz 60 dB,
pastiprinājuma 4.
Kopējais
m
harmoniskais
kropļojums (800 Hz)
līdz 2 %,
5.
Skaņas apstrādes
kanālu skaits ne mazāk
kā astoņi, klausīšanās
(lietošanas)
programmas ne mazāk
kā četras.
Obligātie parametri/
funkcijas:
1. Adaptīva virziena
mikrofonu sistēma ar
integrētu trokšņu
slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas
dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas
iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV,
mobilo telefonu,
datoru u.c. (DAI),
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
5. Savienojamība ar FM
sistēmu,
6. Frekvenču
kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar
vismaz trīs
automātiskām
pārslēgšanas iespējām
– izkliedēto, dalīto,
fiksēto (adaptive
direction),
8. Spiedpoga (push
button) skaļuma un
programmu
pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās
skaņas indikators,
11. Programmu
pārslēgšanas skaņas
indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas
atmiņa,
14. Piederumi: barošanas
elements (atbilstoši
dzirdes aparātam;
6 gab.) radziņš
bērnam.
4.grupa “Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam” – 4. pakāpes
vājdzirdībai
Dzirdes
1. Frekvenču diapazons
aparāta
Digitālie
no 0,1 līdz 7,0 kHz,
modelis,
daudzkanālu
2. Maksimālais izejošās
marka:
datorprogram
skaņas līmenis (OSPL
mējami
90 Peak) ne mazāk kā
aizauss dzirdes
133 dB,
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
aparāti stipram 3. Maksimālais
skaņas
pastiprinājums (Fullpastiprinājuma
on gain Peak) vismaz
m
67 dB,
4. Kopējais
harmoniskais
kropļojums (800 Hz)
līdz 2 %,
5. Skaņas apstrādes
kanālu skaits ne
mazāk kā astoņi,
klausīšanās
(lietošanas)
programmas ne
mazāk kā četras.
Obligātie parametri/
funkcijas:
1. Adaptīva virziena
mikrofonu sistēma ar
integrētu trokšņu
slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas
dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas
iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV,
mobilo telefonu,
datoru u.c. (DAI),
5. Savienojamība ar FM
sistēmu,
6. Frekvenču
kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar
vismaz trīs
automātiskām
pārslēgšanas iespējām
– izkliedēto, dalīto,
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
fiksēto (adaptive
direction),
8. Spiedpoga (push
button) skaļuma un
programmu
pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās
skaņas indikators,
11. Programmu
pārslēgšanas skaņas
indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas
atmiņa,
14. Piederumi:
barošanas elements
elements (atbilstoši
dzirdes aparātam;
6 gab.) radziņš
bērnam.
5. grupa “Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” – 5.
pakāpes vājdzirdībai
1. Frekvenču diapazons
Dzirdes aparāta
ne šaurāks par 0,1 – 5,9
modelis, marka:
Digitālie
kHz,
daudzkanālu
2. Maksimālais izejošās
aizauss dzirdes
skaņas līmenis (OSPL
aparāti ļoti
90) ne mazāk kā 136
stipram skaņas
dB,
pastiprinājuma 3. Maksimālais
m
pastiprinājums vismaz
80 dB,
4. Kopējais harmoniskais
kropļojums (800 Hz)
līdz 2 %,
5. Skaņas apstrādes
kanālu skaits ne mazāk
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
kā astoņi, klausīšanās
(lietošanas)
programmas ne mazāk
kā četras.
Obligātie parametri/
funkcijas:
1. Adaptīva virziena
mikrofonu sistēma ar
integrētu trokšņu
slāpēšanu,
2. Atgriezeniskās skaņas
dinamiska slāpēšana,
3. Skaļuma regulēšanas
iespēja (VC),
4. Savienojamība ar TV,
mobilo telefonu,
datoru u.c. (DAI),
5. Savienojamība ar FM
sistēmu,
6. Frekvenču
kompresijas iespēja,
7. Virziena mikrofons ar
vismaz trīs
automātiskām
pārslēgšanas iespējām
– izkliedēto, dalīto,
fiksēto (adaptive
direction),
8. Spiedpoga (push
button) skaļuma un
programmu
pārslēgšanai,
9. Telespoles režīms,
10. Baterijas izlādēšanās
skaņas indikators,
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2.2.3. Pretendents
nodrošina Pretendents
nodrošinās
Pakalpojumu,
Pakalpojumu, izsniedzot dzirdes izsniedzot dzirdes aparātu ar sekojošiem
aparātu
ar
sekojošiem raksturlielumiem:
raksturlielumiem:
PASŪTĪTĀJA MINIMĀLĀS
PRETENDENTA
PRETENDENTA
PRASĪBAS
TEHNISKAIS
FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums Minimālās funkcionālās PIEDĀVĀJUMS
GRUPAI;
un tehniskās prasības
viena (1) Pakalpojuma
(Dzirdes aparātu
cena grupā, euro, bez
efektivitātes rādītāji
PVN
pēc IEC 60118-0 vai
ekvivalenta)
11. Programmu
pārslēgšanas skaņas
indikators,
12. Nano pārklājums,
13. Aparāta lietošanas
atmiņa,
14. Piederumi:
barošanas elements
(atbilstoši dzirdes
aparātam; 6 gab.)
radziņš bērnam.
Ar šo apliecinām, ka pretendents ___________________ (norāda: pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs) sniegs Pakalpojumu*:
1) _________________ (pretendents norāda: pakalpojuma vietas nosaukums, adrese,
reģistrācijas numurs Ārstniecības iestāžu reģistrā);
2) _________________ (pretendents norāda: pakalpojuma vietas nosaukums, adrese,
reģistrācijas numurs Ārstniecības iestāžu reģistrā);
(vietu skaitu norāda pēc nepieciešamības)
un Pakalpojuma izpildē pielietos dzirdes aparātus atbilstoši visiem Tehniskās specifikācijas
noteikumiem, Pretendenta tehniskajam piedāvājumam iepirkumā un par Pretendenta piedāvātajām
cenām iepirkumā.
Apliecinām, ka kopējā 1 (viena) Pakalpojuma vienības summa grupā, EUR, bez PVN ir:
Grupa

Viena dzirdes
aparāta cena;
EUR;
bez PVN

Viena dzirdes
aparāta pielāgošanas
un izsniegšanas
pakalpojuma cena;
EUR; bez PVN

Kopējā
Pakalpojuma
vienības
summa par 1
(vienu) vienību;
EUR; bez PVN

1.grupa.
Dzirdes
aparātu
izsniegšana klientiem ar vieglas
pakāpes vājdzirdību
2.grupa.
Dzirdes
aparātu
izsniegšana klientiem ar viegli
vidējas pakāpes vājdzirdību
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Grupa

Viena dzirdes
aparāta cena;
EUR;
bez PVN

Viena dzirdes
aparāta pielāgošanas
un izsniegšanas
pakalpojuma cena;
EUR; bez PVN

Kopējā
Pakalpojuma
vienības
summa par 1
(vienu) vienību;
EUR; bez PVN

3.grupa.
Dzirdes
aparātu
izsniegšana klientiem ar vidējas
pakāpes vājdzirdību
4.grupa.
Dzirdes
aparātu
izsniegšana klientiem ar smagas
pakāpes vājdzirdību
5.grupa.
Dzirdes
aparātu
izsniegšana klientiem ar ļoti
smagas pakāpes vājdzirdību
Pretendenta piedāvājumam pievienoti:
1) ražotāja dzirdes aparāta/-u tehniskie dokumenti (latviešu valodā vai svešvalodā un to
tulkojums latviešu valodā (pretendenta apliecināts)), kas apliecina piedāvājumu;
2) dokumenti, kas apliecina, ka Pakalpojumā izmantotie dzirdes aprāti, saskaņā ar tehnisko
specifikāciju, ir reģistrēti vai deklarēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kā medicīnas
preces.
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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