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I. Vispārīgā informācija 

1. Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas (LU RMK) studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās, atbilstoši nolikuma tehniskajā 

specifikācijā (pielikums Nr.2) noteiktajām prasībām, nodrošinot garantijas un pēcgarantijas 

apkalpošanu. 

2. Pasūtītājs un iepirkuma veicējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas 

Medicīnas koledža”, reģ. Nr. LV90000014902, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079.  

3. Pasūtītāja kontaktpersonas: Dace Retiķe tālrunis – +371 67840741, e-pasts: 

dace.retike@rmkoledza.lv. Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku 

informāciju. 

4. Iepirkuma identifikācijas numurs: RMK 2014/5 

5. CPV kods: 33000000-0. 

6. Iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas laiks: 8 (astoņu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas datuma vai īsāks. Līgums abpusēji jāparaksta ne vēlāk kā 25.06.2014. Līguma darbības 

laiks ir līdz pilnīgai saistību izpildei, tai skaitā garantijas termiņa beigām, t.i. divi gadi no 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datuma. 

7. Līguma izpildes vieta: Pasūtītāja telpās Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079. 

8. Iepirkuma finansējuma avots: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas pašu ieņēmumi. 

9. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kuri ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, (turpmāk 

tekstā - Nolikums) var iepazīties elektroniskā veidā Pasūtītāja mājas lapas www.rmkoledza.lu.lv 

sadaļā Iepirkumi. Nolikuma apliecinātu kopiju var saņemt katru darba dienu no plkst.8:30 līdz 

plkst.17:00 LU RMK, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, 3.stāvā, 344.kabinetā, līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš piesakot ierašanās laiku pa tālruni  

+371 67840741. Maksa par Nolikuma saņemšanu nav paredzēta. Par nolikuma saņemšanu 

elektroniskā veidā ieinteresētais piegādātājs nosūta paziņojumu elektroniski 3.punktā minētajai 

Pasūtītāja kontaktpersonai un uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajai papildu 

informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā.  

10. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu. 

11. Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 17. jūnijam, plkst. 11:00 LU 

RMK, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, 3.stāvā, 344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 

pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma nogādāšanu 

Nolikumā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumi pēc Nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa 

netiks pieņemti, pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam neatvērti.  

12. Piedāvājuma derīguma termiņš: Iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt spēkā un saistošam 

pretendentam 90 (deviņdesmit) dienas no Nolikuma 11.punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. Uzvarētāja piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.  

13. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs Pakalpojuma līgumu nevar noslēgt šī nolikuma 12.punktā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var Pretendentam rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents par to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no šajā Nolikuma punktā iepriekš minētā 

Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma 

derīguma termiņu piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. 

14. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs 

neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

http://www.rmkoledza.lu.lv/
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15. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 

jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

15.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma 

izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

15.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 

tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro; 

15.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai 

neatbilst kādai no Nolikuma prasībām; 

16. Pretendentam jābūt vismaz trīs gadu pieredzei apjoma ziņā līdzīgu pasūtījumu izpildē.   

17. Pretendenta pēdējā taksācijas gada kopējam finanšu vidējam apgrozījumam jābūt vienādam vai 

lielākam par piedāvāto līgumcenu visā līguma darbības periodā. 

 

II Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

18. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

19. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma oriģinālu (papīra formātā) un vienu piedāvājuma kopiju 

elektroniski CD datu nesējā. Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, iepirkuma 

komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu.  Piedāvājuma oriģināls un kopija iesniedzami aizlīmētā, 

aizzīmogotā aploksnē uz kuras jānorāda: 

19.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

19.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un 

kontakttālrunis; 

19.3. neatvērt līdz 2014.gada 17. jūnijam, plkst. 11:00; 

19.4. atzīme: Iepirkumam “Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības nodrošināšanai”  

(id.nr. RMK 2014/5).  

20. Piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot Nolikuma 11.punktā minēto gadījumu.  

21. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem  pārpratumiem. 

Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai dzēsumiem. 

22. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno piegādātāja apstiprināts 

tulkojums latviešu valodā.  

23. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kura paraksta tiesības ir dokumentāli apliecinātas, 

pievienojot attiecīgo dokumentu, vai tā pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgo dokumentu par 

paraksta tiesībām un paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru. Minētos dokumentus pievieno 

Nolikuma 29. punktā minētajiem dokumentiem. 

24. Piedāvājuma dokumentus sakārto šādā secībā: 

24.1. pretendenta atlases dokumenti; 

24.2. finanšu piedāvājums. 

25. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, lapām numurētām. 

Dokumenti un to kopijas noformējami saskaņā ar Mk 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

26. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā minētajām prasībām un jāsatur Nolikumā pieprasītie 

dokumenti. 
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27. Līdz Nolikuma 11.punktā minētā termiņa iestāšanās brīdim, Pretendents drīkst grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu pretendents iesniedz noformējot 

aploksni saskaņā ar Nolikuma 21.punktu un aploksnes augšējā, labajā stūrī izdara atzīmi 

„ATSAUKUMS” vai „GOZĪJUMI”. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents 

nevar savu piedāvājumu grozīt vai atsaukt. 

III Pretendenta atlases dokumenti  

28. Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju un finansiālo stāvokli apliecinoši atlases dokumenti:  

28.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar 1.pielikumu. Pieteikumu paraksta Nolikuma 

23.punktā noteiktajā kārtībā; 

28.2. Pretendenta pieredzes apliecinājums norādot: klients, īss izpildīto pasūtījumu piegādāto preču 

apraksts, pasūtījumu izpildes periods, apjoms (EUR), klienta kontaktpersona, saskaņā ar 

Nolikuma 16.punkta prasībām;  

28.3. Pretendents iesniedz trīs atsauksmes (oriģināls vai apliecināta kopija) no pasūtītāja (iem), kas 

minēti pretendenta pieredzes izziņā (28.2. punkts), par sniegtajiem tehniski līdzīga rakstura un 

apjoma pasūtījumiem. 

28.4. Reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Ja pretendents darbojas uz speciāla normatīvā akta pamata, pretendenta 

rakstisks apliecinājums un konkrēta normatīvā akta kopija; 

28.5. Izziņa par kopējo finanšu apgrozījumu iepriekšējā taksācijas gadā saskaņā ar Nolikuma 

17.punktu; 

28.6. Ja pretendents nav ražotājs, pretendentam jābūt autorizētam pārstāvim ar tiesībām veikt 

piedāvātās preces izplatīšanu, remontu un servisa apkopi, ko pretendents apstiprina, iesniedzot 

derīgu autorizācijas vēstuli vai pretendenta apliecinātu sertifikāta kopiju. 

28.7. Paraksta tiesības apliecinošs dokuments 

29. Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu. Tehniskajam 

piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.  

30. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu. 

31. Pretendentam jāiesniedz katras iekārtas (mācību materiāla) krāsains attēls. 

32. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot piedāvājumā 

sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst patiesībai, pretendents no tālākas līdzdalības 

iepirkumā tiek izslēgts. 

33. Ja pretendents nav iesniedzis visu Nolikuma 28., 29., 30. un 31. punktā pieprasīto informāciju vai 

iesniedzis to neatbilstoši prasībām, pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts.  

 

IV Finanšu piedāvājums 

34. Finanšu piedāvājumā norādītajām summām jābūt izteiktām euro. Finanšu piedāvājuma cenās 

jāiekļauj visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas 

(izņemot PVN). Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas. 

35. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda visus ar preču piegādi, uzstādīšanu un Pasūtītāja personāla 

apmācību saistītos izdevumus, un papildu izmaksas līguma izpildes laikā netiks pieļautas. 

36. Finanšu piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). 
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V Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana  

37. Tiks salīdzināti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti šajā Nolikumā paredzētajā kārtībā un 

termiņā.  

38. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā: 

38.1. iepirkuma komisija vērtēs pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 

prasībām. Piedāvājuma noformējuma prasībām neatbilstošie piedāvājumi, izvērtējot 

neatbilstības samērīgumu, var tikt izslēgti no turpmākās dalības iepirkumā un tālāk netikt 

vērtēti; 

38.2. iepirkuma komisija vērtēs pretendenta atlases dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām, Ja 

iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs pretendenta vai piedāvājuma neatbilstību 

Nolikuma prasībām jebkurā no vērtēšanas posmiem, pretendents no tālākas līdzdalības 

iepirkumā tiek izslēgts.  

39. Vērtējot finanšu piedāvājumus iepirkuma komisija pārbaudīs aritmētiskās kļūdas. Ja iepirkuma 

komisija konstatēs aritmētiskas kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā 

izmantos labotās cenas. Par aritmētisko kļūdu labojumiem Pasūtītājs informē pretendentu. 

40. Iepirkuma komisija vērtēs pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma un 

tehniskās specifikācijas prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatēs tehniskā piedāvājuma 

neatbilstību kādai no nolikuma un / vai tehniskās specifikācijas prasībām, pretendents no turpmākas 

dalības iepirkumā tiek izslēgts. 

41. Lai pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs var 

pieprasīt attiecīgajam pretendentam, par kura iesniegtā piedāvājuma cenu pasūtītājam rodas 

aizdomas, ka tas ir nepamatoti lēts, pamatojumu cenas pazeminājumam. Ja pretendents būs 

iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā. 

42. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš izpildījis visas iepirkuma nolikumā un tehniskajā 

specifikācijā izvirzītās prasības un būs ar zemāko piedāvājuma summu paredzamajam līguma 

apjomam. 

43. Pasūtītājs nepietiekama finansējuma apjoma dēļ saglabā tiesības neslēgt iepirkuma līgumu. 

44. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts 

neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens Nolikumam un/vai tehniskajai specifikācijai 

atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

45. Iepirkuma līgums tiks slēgts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā pievienotajam līguma projektam. 

46. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti rakstiski tiks informēti par 

pieņemto lēmumu. 

Pielikumā: 

1. Pielikums – Pieteikuma forma uz 1 (vienas) lapas; 

2. Pielikums –Tehniskā specifikācija uz 12 (divpadsmit) lapām; 

3. Pielikums –Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas; 

4. Pielikums –Līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       R. Bogdanova 
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1. pielikums 

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde 

 un uzstādīšana Latvijas Universitātes 

 Rīgas Medicīnas koledžā 

 praktiskajās nodarbībās nodrošināšanai” 

Id. Nr: RMK 2014/5 

Nolikumam 

 

PIETEIKUMS 

Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”  

iepirkumam 

 „Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu 

apmācības nodrošināšanai”  

(id.nr. RMK 2014/5) 
 

2014.gada ____________ 

 

 ____________________________, reģistrācijas nr. _________________________ 

 pretendenta nosaukums 

 

(turpmāk tekstā – Pretendents),  iesniedzot  šo  piedāvājumu  piesakās  Latvijas Universitātes 

aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) 

izsludinātajā iepirkumu procedūrā.   

 Pretendents ir iepazinies ar Pasūtītāja noteiktajām prasībām un iepirkuma procedūras 

dokumentiem, un piedāvā nodrošināt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

         

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendents apliecina, ka:  

1. Piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības;  

2. Piekrīt Pasūtītāja noteiktajai iepirkuma procedūrai un Pasūtītāja noteiktajām iepirkuma 

tehniskajām prasībām;  

3. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu Pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma norises 

noteikumu un tā pielikumos norādītās prasības; 

4. Apņemas ievērot iepirkuma procedūras norises noteikumos, pakalpojuma aprakstā un, uzvaras 

gadījumā, iepirkuma līgumā noteiktās prasības; 

5. Attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta 5. daļā minētie nosacījumi.  

6. Nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu 

procedūrā. 

7. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds, amats:_______________ 

Adrese:___________________________ 

Tālrunis:__________________________ 

E-pasts:___________________________ 

    

_____________________ vārdā, ____________________ ______________________ 

Pretendenta nosaukums        amats, vārds, uzvārds        paraksts 



 

2. pielikums 

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde 

 un uzstādīšana Latvijas Universitātes  

Rīgas Medicīnas koledžā 

 studentu apmācības nodrošināšanai” 

Id. Nr: RMK 2014/5  

Nolikumam 

 

 

Iepirkuma „Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības 

nodrošināšanai”  

(id.nr. RMK 2014/5) 
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Nr. 

p. 

k. 

Iekārtas tehniskā specifikācija 

Paredzamais 

vienību 

skaits 

Pretendenta tehniskais piedāvājums 

1 

Saliekams skeleta komplekts 

2   

Svars 4kg ± 100gr 

Izmērs: 49 x 43 x 26.5 cm ± 5 cm 

Saliekama pusskeleta replika sastāv no vismaz noņemama 

un pieliekama galvaskausa, krūšu kaula, mēles kaula un 

skriemeļiem. Rokas un kājas ir pievienotas ar stieplēm vai 

ekvivalentu, lai simulētu dabīgas cilvēka kustības. Skelets 

ir ievietots kastē, kas paredzēta uzglabāšanai. Modelis ar 

reālistiskām anatomiskajām detaļām. 

  

2 Galvaskausa kaulu komplekts 1   
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Reālistisku kaulu manekens sastāv no ne mazāk kā  22 

individuāliem kauliem. Kaulu šuves var būt attēlotas 

vienkāršotā veidā un aprīkotas ar izturīgiem 

savienojumiem kaulu savienošanai.  

  

Galvaskauss sastāv no vismaz sekojošiem atsevišķiem 

kauliem: 

1  Paura kauls, kreisais 

2  Paura kauls, labais 

3  Pakauša kauls 

4  Deniņu kauls, labais 

5  Deniņu kauls, kreisais 

6  Spārnu kauls 

7  Pieres kauls 

8  Sietiņkauls 

9  Lemesis 

10  Aukslēju kauls, kreisais 

11  Aukslēju kauls, labais 

12  Apakšējā deguna gliemežnīca, kreisā 

13  Apakšējā deguna gliemežnīca, labā 

14  Augšžoklis (maxilla) ar zobiem, kreisais 

15  Augšžoklis (maxilla) ar zobiem, labais 

16  Asaru kauls, kreisais 

17  Asaru kauls, labais 

18  Deguna kauls, kreisais 

19  Deguna kauls, labais 

20  Vaigu kauls, kreisais 

21  Vaigu kauls, labais 

22  Apakšžoklis (mandible) ar zobiem 
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3 

Mulāža- Cilvēka iekšējie orgāni 

1   

Uzkates līdzeklis, attēlo cilvēka iekšējos orgānus 

Mulāža sastāv no vismaz: 

  1   Virsnieru dziedzeris 

  2   Niere 

  3   Nieres bļodiņa 

  4   Serdes slānis 

  5   Garozas slānis 

  6   Urīnvads 

  7   Apakšējā dobā vēna 

  8   Vēdera aorta 

  9   Nieres vēna 

 10   Nieres artērija 

 11   Augšējā apzarņa artērija 

 12   Žultspūslis 

 13   Žultspūšļa vads 

 14   Divpadsmitpirkstu zarna 

 15   Divpadsmitpirkstu zarnas lielā kārpiņa (papilla) 

 16   Divpadsmitpirkstu zarnas mazā kārpiņa 

 17   Augšējā apzarņa artērija 

 18   Augšējā apzarņa vēna 

 19   Aizkuņģa dziedzeris 

 20   Aizkuņģa dziedzera kanāls 

 21   Liesa 

 22   Liesas artērija 

 23   Trijzaru stumbrs 

 24   Kopējā aknu artērija 

 25   Kuņģa – divpadsmitpirkstu zarnas artērija 
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 26   Aknu artērija 

 27   Žultspūšļa izvadkanāls 

 28   Liesas vēna 

 29   Apakšējā apzarņa vēna 

 30   Apakšējā vairogdziedzera – divpadsmitpirkstu zarnas 

artērija  

  

4 Cilvēka galvaskausa modelis 1 
 

 

Modelis attēlo ne tikai galvas kaulu struktūru, bet ir 

redzami arī asinsvadi, smadzenes, skriemeļi. 

Modelis ir saliekams un sastāv no vairākām daļām 

Svars: 0.9 kg  ± 25 gr 

Izmērs: 18 x 18 x 34 cm ± 2 cm     

5 

Reanimācijas manekens 

1   

Svars 21 kg ± 300gr 

Izmērs aptuveni 0,2 m3  

Konfigurācija: Cilvēka ķermeņa manekens, QCPR-D  

apmācību komplekts vai ekvivalents, koferis uz riteņiem  

Komplektācija: 

Pilna cilvēka ķermeņa manekens, vismaz 3 atšķirīgi 

veidotas  

Resusci (vai ekvivalents) manekena sejas,vismaz 2 

vienreizējās lietošanas elpvadi, 

vismaz 2 papildus kompresijas atsperes (cietās un 

mīkstās),  

10 defibrilācijas apmācību elektrodi, paklājs ceļgalu 

atbalstam,  

jaka, bikses, 50 Resusci (vai ekvivalents) manekena 

salvetes, USB vads 

(lietošanai tikai kopā ar USB strāvas padeves konektoru),  
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lietošanas instrukcija latviešu valodā, svarīgākās 

informācijas par produktu apraksts latviešu valodā. 

Prasības 

Reālistiska anatomija, t.sk.galvas izliekšana, zoda 

pacelšana, kompresijas dziļums, kompresijas spēks un 

krūškurvja pacelšanās.  

Sensors, kas norāda uz pareizu roku novietojumu 

Ventilācijas sistēma, kura sniedz atbilstošu krūškurvja 

pacelšanos, pateicoties BMV (Bag Valve Mask) un MM 

(mouth to mouth). 

Mērījumu un atsauksmju sniegšanas spējas 

Bezvadu savienojums ar SimPad SkillReporter vai ar 

bezvadu SkillReporter programmatūru ( vai ekvivalents) 

Savienojamība caur kabeli ar SkillGuide vai SimPad 

SkillReporter ( vai ekvivalents) 

Divu dažādu krūškurvja pretestību simulācija - 2 papildus 

atsperes – cietās, 60 kg pretestība (aptuveni) un mīkstās, 

30 kg pretestība (aptuveni). Vidējās cietības atsperes - 45 

kg (aptuveni) pēc vadlīniju dziļuma, oriģināli ievietotas 

manekenā. 

SimPad SkillReporter™( vai ekvivalents) 

CPR treniņa veikuma reālā laika, „dzīvās” atsauksmes 

AED Trainers vai ekvivalents tālvadības kontrole 

Iespējams menedžēt sirds ritmus, standarta defibrilatora 

izmantošanai  

Apmācības vērtēšanas režīmā (ar iespēju nepieciešamības 

gadījumā izslēgt „dzīvās” atsauksmes) 

Detalizēti analizēšanas ekrāni 

CPR simulācijas laika svarīgāko notikumu anotācija  

Vairāku manekenu vienlaicīga pārraudzība, darbam grupā 
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Pielāgojami limiti/kompresijas un ventilācijas sliekšņi 

Datu pārraidīšana uz PC attēlošanai uz projektora, 

izdrukāšanai un papildus saglabāšanai, izmantojot 

bezmaksas programmu Session Viewer vai ekvivalents 

SimPad vai ekvivalenta rokas vadības ierīce CPR 

simulācijai un apmācībām 

Bezvadu manekena savienojums  ar QCPR vai ekvivalentu 

Iespējams pievienot pie manekena ar QCPR un Resusci 

Baby vai ekvivalentu ar QCPR vai ekvivalentu ar USB 

starpniecību 

Akumulatora darbības laiks vismaz 4 h, akumulatora ātrā 

uzlāde (ar komplektācijā pievienoto lādētāju)  

Vienkārša pārraide uz PC datu dublēšanai un saglabāšanai 

(ar komplektācijā pievienoto USB vadu) 

Izmantojot vairākus manekenus vienlaicīgi, iespējams 

izmantot rūteri, kas nodrošina drošu bezvadu savienojumu  

Resusci Anne Wireless SkillReporte programmatūra (PC) 

(vai ekvivalents) 

Pieejams  Microsoft Windows 

Bezvadu SkillReporter  (vai ekvivalenta) programmatūrai 

jānodrošina atsauksmju sniegšanas sistēma, visi 

nepieciešamie CPR mērījumi un reālā laika atsauksmes, 

datu saglabāšana, kopējā veikuma aprēķināšana, jāsniedz 

iespēja veikt pilnīgu apmācību laikā veiktu darbību 

analīzi. Detalizēta reālā laika darbību analīze. 

Īpašības: 

         CPR treniņa veikuma reālā laika „dzīvās” 

atsauksmes 
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         Apmācības vērtēšanas režīmā (ar iespēju 

nepieciešamības gadījumā izslēgt „dzīvās” atsauksmes) 

         Detalizēti analizēšanas ekrāni 

         Kopsavilkums, izceļot jomas, kam nepieciešama 

pilnveide 

         Pielāgojami limiti/kompresijas un ventilācijas 

sliekšņi

         Apkopojuma skatījuma izdruka

         Operētājsistēmas prasības: Windows XP, Vista 

vai W7 (un gandrīz visu konfigurāciju W8 datori, izņemot 

W8 RT versiju)

Priekšrocības 

         Bezvadu savienojums ar Resusci Anne QCPR( 

vai ekvivalents)  caur Bluetooth

         Ar USB vadu pievienojams pie Resusci Anne 

QCPR  ( vai ekvivalents)

         Programma vadāma no PC


* Obligāta pasūtītāja darbinieku apmācīšana darbam 

ar iekārtu un tās programmatūru 

*Obligāta garantijas un pēcgarantijas apkalpošana gan 

iekārtai, gan tās programmatūrai 

6 

Dzemdību manekens Noelle (vai ekvivalents) 

1   

Reāla izmēra artikulējams sievietes ķermenis 

  

Intubējami elpceļi ar krūškurvja pacelšanās funkciju 

Roka vismaz 4 medikamentu un šķīdumu ievadīšanai 

 

Noņemams vēdera pārsegs 
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Iespēja praktizēt Leopolda manevru 

Daudzveidīgas augļa sirds skaņas 

Automātiskā dzemdēšanas sistēma 

Iespēja mērīt galvas iznākšanu un dzemdes kakla 

izplešanos 

Vairāki placentas novietojumi 

Manuāli izpletošies dzemdes kakli 

Iespēja praktizēt pēcdzemdību šuvju uzlikšanu ar vulvas 

ieliktņiem  

Viens artikulējoša dzimstoša bērna manekens ar 

placentu  

PEDI® Blue Neonatal simulators ar SmartSkin™ vai 

ekvivalents 

Pēcdzemdību asiņošanas un palpācijas modulis 

Komplektācijā ar: 

vismaz divām nabassaitēm 

vismaz divi izpletušies dzemdes kakli 

vismaz divas nabassaites stangas 

vismaz divi vulvas ieliktņi 

vismaz trīs dzemdes kakli pēcdzemdību šuvju 

uzlikšanai 

Jaundzimušo monitors 

Strāvas padeves konektors 100-240 VAC  

Savienojuma kabeļi 

Talka pulveris un silikona lubrikants 

Apmācību ceļvedis latviešu valodā 

Mācību ieteikumi un situāciju simulāciju piemēri 

latviešu valodā 

Somas transportēšanai 
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* Obligāta pasūtītāja darbinieku apmācīšana darbam 

ar iekārtu un tās programmatūru 

*Obligāta garantijas un pēcgarantijas apkalpošana gan 

iekārtai, gan tās programmatūrai 

7 

Reanimācijas trenažieris „Mini Anne” vai ekvivalents 

1 komplekts 

jeb 10 gab. 
  

Daudzkārt izmatojamu kardiopulmonālo reanimācijas 

trenažieru komplekts (10 gab.) 

Svars (10 gab.) 13 kg ± 200 g  

Izmērs aptuveni 0,2 m3  

Atkārtoti izmantojamu manekenu komplekts 

Izturīgs, testēts pie vismaz 300,000 kompresijām 

Viegli lietojams balons higiēniskai lietošanai 

Vadlīnijām atbilstoši pārslēdzamie uzstādījumi 

„Soft clicker” vai ekvivalents uzstādījums 

Pārnēsājamā soma, ieskaitot piepūšamo balonu un 

paklāju ceļgaliem 

 
  

8 

Mikroskopu preparātslaidu komplekts  

1   

Vismaz 6 izvēlēti mikroskopa slaidi ar ilustrētu brošūru. 

Piemēram, Mitoze, maurloka saknes gala šķērsgriezumā 

redzama augu mitoze, dzelzs hematoksilīna krāsojumā. 

Mitozes posmi sekundēs sarkanajās kaulu smadzenēs. 

Mitozes un mejozes posmi sekundēs salamandras 

sēkliniekos. Lilijas putekšnīcas šķērsgriezums, miosporās 

mātes šūnas pirmās pakāpes telofāzi un otrās pakāpes 

profāzi. Lielās hromosomas, uztriepe no trīsuļoda siekalu 

dziedzera. Ascaris megalocephala embrioloģija. Dzemdes 

sec. attēlo nobriešanas stadijas. 



16 

 

  

9 

Asinsvadu dopleris Elite 100 (vai ekvivalents) 1   

1. Darbojas ar standarta 9V baterijām 

    

2. 5 MHz zonde vai pēc izvēles – 8 MHz „zīmuļa” 

veida zonde 

3. Integrēta Dopleru Statiskās Supresijas tehnoloģija – 

aktīvai trokšņu slāpēšanai 

4. Maināms skaņas signāla skaļums 

5. Izmēri: 17cm x 7.5cm x 2.5cm ± 2cm 

6. Svars: ne lielāks kā 0,25kg 

7. Komplektā somiņa, gēls, baterija 

8. Precizitāte - +/-2 sitieni minūtē 

9. Ultraskaņas intensitāte: < 94 mW/ cm2 

10. Ultraskaņas strāva: < 10mW 

11. Automātiska izslēgšanās 

  

10 

Centrālo vēnu simulācijas manekens 

1 
 

Svars: 12 kg ± 300 g 

Izmērs aptuveni 0,2 m3 

1. Ir redzama skaidra kakla anatomija, skaidra struktūra kakla un krūšu 

kaula, atslēgas kaula, labās puses kakla vēnām un muskuļiem. 

2. Ir iespēja taustīt arteria carotis pulsu. 

3. Pieļaujama iekšējās jugulārās vēnas punkcija un katetera ievietošana. 

4. V.subclavia paredzēta punkcija veikšanai un katetera ievietošanai. 

5. Ir iespēja simulēt v.carotis pulsu. 

6. Ādas pārklājs un vēnas veidotas no izturīga materiāla, kas paredzēts 

daudzkārtējai izmantošanai un var tikt nomainīts. 

7. Vēnas punkcijas laikā ir jājūt klikšķis, kad adata ieiet vēnā. 
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11 

Intubācijas manekens- pieauguša cilvēka galva 

1. Dabīga lieluma un pareizas anatomijas intubācijas 

manekens (galva, kakls, plaušas, kuņģis), kas 

nostiprināts uz cietas pamatnes, ir viegli tīrāms un 

dezinficējams, mitrumizturīgs. 

2. Galva, kakls, krūšu kurvja augšdaļa klāta ar ādas 

imitatoru, plaušas pareizas anatomiskas formas, 

veidotas no elastīga, mīksta materiāla – nodrošina 

plaušu izplešanās vizuālu pārbaudi un elpošanas skaņu 

auskultāciju, tādējādi ļauj izvērtēt ventilācijas 

efektivitāti. 

3. Galva un apakšžoklis kustīgs, ļauj manuāli veikt 

elpceļu atbrīvošanas paņēmienus, kakla anatomiskās 

iezīmes ļauj demonstrēt Sellika paņēmienu. 

4. Mobili fiksēts augšžoklis, kas rada skaņas signālu 

brīdī, kad ar laringoskopu tiek izdarīts liels spiediens 

uz priekšzobiem. 

5. Mutes dobums ar lokanu un mīkstu mēli, aukslējām, 

rīkli,  uzbalseni, balss saitēm, kas anatomiski atbilstoši 

pāriet trahejā, bronhiālajā kokā, plaušās, barības vadā, 

kuņģī. 

6. Ļauj veikt traheālo, faringeālo un ezofageālo 

intubāciju, derīgs traheālo intubācijas cauruļu, 

laringeālo masku un Combitube lietošanai. 

7. Ir iespējams simulēt balsenes tūsku un elpceļu 

obstrukciju, kā arī kuņģa uzpūšanos un vemšanu. 

8. Ļauj demonstrēt visus elpceļu atsūkšanas paņēmienus, 

kā arī svešķermeņu evakuācijas paņēmienus no 

elpceļiem. 

9. Derīgs visu veidu elpināšanas palīgaprīkojuma 

pielietošanai (elpināšanas maisi, vārstu maskas, elpvadi 

u.tml.) 

10. Vizuālā apskate - plaušu paplašināšanas 

11. Iespējams funkciju  - auskultāciju ar elpas skaņas 

12. Intubācijas manekena komplektācijā papildus jābūt 

rīkles – balsenes mulāžai, lubrikanta aerosola flakonam 

1  
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un komplektam kuņģa satura simulācijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Defibrilators (mazais, ārējais) ar elektrodiem un 

bateriju 

HEARTSTART FRX vai ekvivalents 

Izmēri 6 cm x 18 cm x 22 cm 

Svars aptuveni 1.6 kg ar bateriju un elektrodiem 

Audio instrukcijas un brīdinājuma signāls 

defibrilatora lietošanas laikā. 

No izlādes līdz izlādei cikla laiks: < 20 sekundes parasti, 

ieskaitot analīzi. 

Atslēgšana (AEDrežīms): Pēc uzlādes ierīce var tikt 

atslēgta vismaz, ja: 

- Pacienta ritms mainās uz nedefibrilējamu ritmu; 

- Pilnā pretestība starp elektrodiem ir ārpus diapazona. 

Funkcija: Novērtē lipīgu elektrodu pretestību, atbilstošu 

saskari ar pacienta ādu, novērtē EKG ritmu un signāla 

kvalitāti. 

Defibrilējams ritms: Kambaru fibrilācija un kambaru 

tahikardija. 

Analīzes protokols Atkarībā no analīzes rezultātiem, tiks 

nodrošināta izlāde vai 

pauze. 

Elektrodi: Vienreizlietojamie, lipīgi elektrodi ar nominālu 

aktīvu virsmu aptuveni 80 cm2 

katrs, 121.9 cm vads. 

 

Baterijas tips: 9 V līdzstrāva, 4.2 A, litija 

Jauda– vismaz 200 izlādes vai 4 darbības stundas  

Derīguma termiņš: Vismaz 5 gadi  

Kalpošanas laiks apmācības režīmā: aptuveni 8-10 stundas  

1  

 

 

* Pretendents aizpilda visas tukšās ailes, aprakstot piedāvāto preci, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām



3. pielikums 

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde 

 un uzstādīšana Latvijas Universitātes  

Rīgas Medicīnas koledžā 

 studentu apmācības nodrošināšanai” 

Id. Nr: RMK 2014/5 

Nolikumam 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Preces nosaukums 
Daudzums, 

gab. 

Cena par vienību, 

EUR  

Summa,  

EUR bez PVN  
PVN  

Kopā, EUR 

ar PVN  

Saliekams skeleta 

komplekts 
2     

Galvaskausa kaulu 

komplekts 
1     

Mulāža- Cilvēka 

iekšējie orgāni 
1     

Cilvēka galvaskausa 

modelis 
1     

Reanimācijas 

manekens 
1     

Dzemdību manekens 

Noelle vai ekvivalents 
1     

Reanimācijas 

trenažieris „Mini 

Anne” vai ekvivalents 

10     

Mikroskopu 

preparātslaidu 

komplekts 

1     

Asinsvadu dopleris 

Elite 100 (vai analogs) 
1     

Centrālo vēnu 

simulācijas manekens 
1     

Intubācijas manekens- 

pieauguša cilvēka 

galva 

1     

Defibrilators 1     

KOPĀ  

PVN  

KOPĀ pavisam  

 

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas iekļaujot visas papildus izmaksas, preču piegādes, uzstādīšanas un 

lietotāju apmācības izmaksas, lietošanas instrukciju tulkošanas u.tml. izmaksas, nodokļus un nodevas 

(cena gala lietotājam). 

Kopējā piedāvājuma cena ________________________   EUR bez PVN.  

                                                   (summa vārdiem) 

 
Vārds, uzvārds:  

Amata nosaukums:  

Paraksts:  

Datums:  
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4. pielikums  

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde 

 un uzstādīšana Latvijas Universitātes  

Rīgas Medicīnas koledžā 

 studentu apmācības nodrošināšanai” 

Id. Nr: RMK 2014/5 

Nolikumam 

 

Līgums  

Par medicīniskā aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžā studentu apmācības nodrošināšanai 

RMK 2014/ 
 

Rīgā,               2014.gada __.__________ 

 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Reģ.Nr. 90000014902, tās 

direktores Astras Bukulītes personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS no 

vienas puses, un  

 

______________________, reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese __________________, turpmāk tekstā – 

PIEGĀDĀTĀJS, tās __________________personā, kurš/a darbojas uz ________________________ pamata, abi 

kopā turpmāk tekstā saukti PUSES, saskaņā ar iepirkuma „Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības praktiskajās nodarbībās nodrošināšanai” (id.nr. 

RMK 2014/5) noteikumiem, rezutātu un PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – 

Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Līguma priekšmets ir medicīniskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana (turpmāk tekstā – Prece), saskaņā ar 

Līguma noteikumiem un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).  

1.2. Pēc preču piegādes un uzstādīšanas, bez papildus samaksas PIEGĀDĀTĀJS nodrošina apmācību darbam ar 

piegādāto Preci PASŪTĪTĀJA darbiniekiem, nodrošinot arī lietošanas instrukciju papīra formātā latviešu 

valodā, kā arī veic garantijas apkalpošanu Precēm Līguma 2. pielikumā noteikto laiku. 

 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa ir EUR ____________ (summa vārdiem), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis  

EUR _____________ (summa vārdiem) apmērā. Līguma summa EUR _________ (summa vārdiem) bez 

PVN.  

2.2. Līguma 2.1.apakšpunktā norādītā Līguma summa iever visus ar Preču piegādi, uzstādīšanu, garantijas 

apkalpošanu un apmācību saistītos izdevumus, tai skaitā, bet ne tikai administratīvās, piegādes izmaksas, 

nodokļus un nodevas. 

2.3. Līguma darbības laikā Līguma 2.1.apakšpunktā minētā kopējā summa nevar tikt paaugstināta. 

2.4. PASŪTĪTĀJS veic Preču vai tā daļas samaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Preču nodošanas - 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas datuma. 

2.5. Pretenziju gadījumā par samaksas kavējumu bankas atzīmes datums maksājuma uzdevumā ir uzskatāms par 

samaksas dienu. 

 

3. Preces nodošanas un pieņemšanas kārtība 

3.1. Visu Līgumā minēto Preču piegādes termiņš ir ne vairāk kā 8 (astoņas) kalendārās nedēļas no Līguma 

abpusējas parakstīšanas datuma. 

3.2. PIEGĀDĀTĀJS visas līgumā paredzētās Preces iesniedz PASŪTĪTĀJAM kopā ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu, kuru sagatavo PIEGĀDĀTĀJS. 

3.3. PIEGĀDĀTĀJS var piegādāt Preces vairākās partijās, par katru sagatavojot un iesniedzot PASŪTĪTĀJAM 

atsevišķu nodošanas – pieņemšanas aktu. Katru apstiprināšanai iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu 

PASŪTĪTĀJS izvērtē Līguma 3.4. un 3.5.apakšpunktos minētajā kārtībā. Katras Preces partijas precīzu 

piegādes datumu PIEGĀDĀTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. 
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3.4. Preces, kuras IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, ir uzskatāms par pieņemtām tikai ar brīdi, kad 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis un parakstījis attiecīgo nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3.5. Katru nodošanas – pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS izvērtē 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas 

dienas. 

3.6. Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā termiņā PASŪTĪTĀJS var izteikt pamatotus iebildumus par piegādāto 

Preci un iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, par tiem rakstveidā informējot PIEGĀDĀTĀJU. Ja 

PASŪTĪTĀJS iepriekšminētajā termiņā iebildumus nav izteicis, piegādātās Preces ir uzskatāmas par 

pieņemtām bez iebildumiem.  

3.7. PIEGĀDĀTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus vai nomaina Preci pret Līguma nosacījumiem 

atbilstošu 3 (trīs) darba dienu laikā no iebildumu saņemšanas dienas vai citā Pušu abpusēji saskaņotā termiņā 

un iesniedz PASŪTĪTĀJAM jaunu Preču nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā norādīti novērstie trūkumi vai 

nomainītās Preces. Atkārtoti iesniegtos nodošanas – pieņemšanas aktus, PASŪTĪTĀJS izvērtē Līguma 3.3. 

un 3.4.apakšpunktos minētajā kārtībā.  

3.8. Ja PIEGĀDĀTĀJS uzskata PASŪTĪTĀJA izteiktos iebildumus par nepamatotiem un PUSES nevar vienoties 

par domstarpību atrisināšanu, PUSES vienojas pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura kandidatūru rakstveidā 

saskaņo PUSES. Eksperta lēmums PUSĒM ir saistošs. Eksperta sniegtos pakalpojumus apmaksā tā PUSE, 

kura pieprasa eksperta pieaicināšanu. 

3.9. Šajā Līgumā paredzētā Preču piegāde uzskatāma par pilnībā pabeigtu, kad Noslēguma nodošanas - 

pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc pēdējo Preču nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. 

3.10. Visi šajā Līgumā minētie nodošanas – pieņemšanas akti tiek noformēti latviešu valodā. 

 

4. Preces kvalitāte un garantija 

4.1. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka piegādātās Preces ir jaunas un atbilst rūpnīcas – ražotāja prasībām, kā arī visām 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.  

4.2. Katras Preces garantijas laiks tiek noteikts vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datuma, ko apliecina iesniegtie garantijas taloni.  

4.3. Preces bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā, kas radusies ne PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS 

iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku pretenziju, par to sastādot defekta aktu. 

4.4. Preces garantijas remonts vai Preces nomaiņa pret jaunu (ieskaitot ar Preces nomaiņu  saistītos izdevumus) 

tiek veikta uz PIEGĀDĀTĀJA rēķina Pušu abpusēji saskaņotā termiņā. 

 

5. PUŠU pienākumi, tiesības un atbildība 

5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

5.1.1. ievērot šā Līguma noteikumus; 

5.1.2. savu iespēju robežās nodrošināt PIEGĀDĀTĀJU ar visu nepieciešamo un PIEGĀDĀTĀJA 

pieprasīto informāciju, dokumentiem un organizatorisko atbalstu, kas nepieciešams šā Līguma 

izpildei tūlīt pēc tam, kad PIEGĀDĀTĀJS ir parakstījis šo Līgumu; 

5.1.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt PIEGĀDĀTĀJA sagatavoto nodošanas – 

pieņemšanas aktu atbilstību Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus 

komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā veidā un termiņos; 

5.1.4. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt PIEGĀDĀTĀJSA savlaicīgi, kvalitatīvi, Līguma 

un tā pielikumu prasībām atbilstoši piegādātās Preces un veikt samaksu par piegādātajām Precēm. 

5.2. PASŪTĪTĀJA tiesības: 

5.2.1. saņemt Preces saskaņā ar šā Līguma un tā pielikumu nosacījumiem; 

5.2.2. par saviem līdzekļiem veikt kontroli par šā Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, 

izņemot Līguma 3.8.apakšpunktā noteikto gadījumu. 

5.3. PIEGĀDĀTĀJS apņemas:  

5.3.1. ievērot šā Līguma un pielikumu noteikumus; 

5.3.2. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu starptautisko 

standartu prasībām; 

5.3.3. apmācīt darbam ar piegādātajām Precēm PASŪTĪTĀJA darbiniekus Pušu iepriekš saskaņotā laikā; 

5.3.4. nepieciešamības gadījumā nodrošināt PASŪTĪTĀJA darbiniekus ar informatīvu atbalstu 

(konsultācijām) par jautājumiem, kas saistīti ar Preces ekspluatāciju saskaņā ar Preces tehnisko 

dokumentāciju. 

5.4. PIEGĀDĀTĀJA tiesības:  

5.4.1. saņemt samaksu par atbilstoši šā Līguma nosacījumiem piegādātajām Precēm saskaņā ar šā Līguma 

un tā pielikumu nosacījumiem;  
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5.4.2. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA netraucētu piekļuvi Līguma izpildei 

nepieciešamajām telpām; 

5.5. Ar šo Līgumu PUSES apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma 

izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preču piegādi un Līguma izpildi. 

5.6. Ja vienas PUSES saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras PUSES spējas 

izpildīt savas saistības) liedz otrai PUSEI veikt savlaicīgu saistību izpildi, tā izpilde tiek pagarināta par 

pirmās PUSES nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta otra PUSE. PUSEI, kur prasa, 

lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri 

apliecina otras PUSES saistību izpildes nokavējuma faktu. 

5.7. Ar šo Līgumu PUSES apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā 

arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu 

uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi. 

5.8. Ar šo Līgumu PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma 

noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā atrodas 

pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu 

visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus. 

5.9. Katra PUSE ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās vainas dēļ.  

 

6. Līgumsods 

6.1. Ja PIEGĀDĀTĀJS nav piegādājis visas Preces Līguma 3.1.apakšpunktā norādītājā termiņā, pēc 

PASŪTĪTĀJA pieprasījuma PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1 % (viena procenta) 

apmērā no Līguma summas, par katru Preces piegādes nokavēto dienu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības par 

līgumsoda apmēru samazināt maksājumu par saņemtajām Precēm, vai iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM attiecīgu 

rēķinu. 

6.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā PIEGĀDĀTĀJS maksājumu Līguma 2.5.apakšpunktā paredzētajā 

termiņā un PIEGĀDĀTĀJS pieprasa no PASŪTĪTĀJA maksāt PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu, 

PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no aizkavētās maksājuma 

summas par katru nokavēto darba dienu. 

6.3. Gadījumā, ja Līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā Līgums tiek pārtraukts PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, un 

PASŪTĪTĀJS pieprasa no PIEGĀDĀTĀJA maksāt līgumsodu, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

vienreizēju līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no šā Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās Līguma 

kopējās summas. 

6.4. Šā Līguma 6.1.apakšpunktā noteiktā Līgumsoda samaksa, izņemot Līguma 6.3.punktā minētajā gadījumā,  

neatbrīvo PUSES no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Šā Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus PUSES pamatotas kontroles (tādi kā 

dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara PUSEI savu no šā 

Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu. 

7.2. PUSES nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no šā 

Līguma vai saistību nepildīšanu, ja PUSES nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma un ja PUSE, kuru 

ietekmējis šāds notikums ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo 

uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šā Līguma noteikumus, un ir informējusi otru 

PUSI pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu 

izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

7.3. Jebkurš periods, kurā PUSEI saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par 

periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā PUSE nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē. 

7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, PUSĒM jāvienojas par saistību 

izpildes atlikšanas, izbeigšanas vai turpināšanas procedūru.  

 

8. Līguma grozīšana un pārtraukšana 

8.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām normām (izņemot Līguma summas palielināšanu), lai tā izpilde būtu PUSĒM 

izdevīga, noformējot rakstisku PUŠU vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par šā Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza šā Līguma 

saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas PUSES vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus. 
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8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM 15 

(piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš ja PIEGĀDĀTĀJS nav piegādājis Preces Līgumā noteiktajā termiņā 

vai Līgumā noteiktajā kārtībā un kvalitātē, kā arī ja PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis 

Līguma 3.6.punktā minēto rakstisku pretenziju un IZPILDĪTĀJS nav novērsis piegādāto Preču trūkumus vai 

veicis nav garantijas noteikumos noteiktos pienākumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība 

9.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, PUSES apņemas risināt pārrunu 

ceļā. 

9.2. Jebkura strīda risināšanai PUŠU starpā par jautājumiem, kas izriet no šā Līguma un ko neizdodas atrisināt 

pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no PUSĒM saņēmusi otras PUSES rakstisku 

pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no PUSĒM ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

10. Citi noteikumi 

10.1. Ar šo Līgumu PUSES nosaka šādas Līguma kontaktpersonas: 

10.1.1. No PASŪTĪTĀJA puses: Administratīvi saimnieciskās daļas vadītājs Sandris Komarovs (tālr.: 

+371 67840740, e-pasts: sandris.komarovs@rmkoledza.lv);  

10.1.2. No PIEGĀDĀTĀJA puses: ______________________________________. 

10.2. PUŠU noteiktās Līguma izpildes kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes koordinēšanu PUŠU 

vārdā un par Preču nodošanas un pieņemšanas organizēšanu. 

10.3. PUSĒM ir jāinformē vienai otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un 

tml.) un Līguma izpildes koordinatoru maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi 

Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

10.4. Šis Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī PUŠU savstarpējās attiecības tiek regulētas un 

skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.5. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. 

Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie PIEGĀDĀTĀJA. 

10.6. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir PUSĒM saistoši šā Līguma izpildē: 

10.6.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ lapām. 

10.6.2. 2.pielikums – Garantijas laiks katrai Precei 

11. PUŠU rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

  

___________________________________ 

z.v. 
___________________________________ 

z.v. 

 

 

 

  

 

mailto:sandris.komarovs@rmkoledza.lv
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Pielikums Nr.1 

Pie 2014.gada ___.________ 

Līguma Nr. __________ 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 

 

 

 

Saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRCĒJS: PĀRDEVĒJS: 

 

___________________________ 

(A. Bukulīte) 

z.v.  

 

____________________________ 

(______________) 

z.v.  
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Pielikums Nr.2 

Pie 2014.gada ___.________ 

Līguma Nr. __________ 

 

Preces nosaukums Garantijas laiks, mēnešos 

Saliekams skeleta komplekts  

Galvaskausa kaulu komplekts  

Mulāža- Cilvēka iekšējie orgāni  

Cilvēka galvaskausa modelis  

Reanimācijas manekens  

Dzemdību manekens Noelle vai ekvivalents  

Reanimācijas trenažieris „Mini Anne” vai ekvivalents  

Mikroskopu preparātslaidu komplekts  

Asinsvadu dopleris Elite 100 (vai analogs)  

Centrālo vēnu simulācijas manekens  

Intubācijas manekens- pieauguša cilvēka galva  

Defibrilators  

 

  


