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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1.Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas organizētā iepirkuma 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” (turpmāk – Iepirkums), identifikācijas 

numurs: LURMK 2018/2_I_ERAF 

1.2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 

(turpmāk – LU RMK vai Pasūtītājs) 

Adrese Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079 

Reģistrācijas Nr.  90000014902 

PVN maksātāja reģ. Nr. LV90000014902 

Tālruņa Nr. 

Faksa Nr. 

+ 371  67840740 

 

Kontaktpersona 

Dace Retiķe, Infrastruktūras nodaļas vadītāja 

 

+ 371 26694157 

E-pasta adrese  dace.retike@rmkoledza.lv 

Darba laiks  darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 

1.3. Iepirkumu veic ar LU RMK  2018.gada 13.marta rīkojumu Nr. 01-4/14 „Par iepirkumu 

komisiju” izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija). Iepirkums 

sagatavots pamatojoties uz apstiprināto Projekta iesniegumu, kas izstrādāts saskaņā ar 

Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 561 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto 

STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas studiju programmu skaitu” 

īstenošanas noteikumi” (turpmāk- MK Nr. 561), projektu līdzfinansē Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds.  

1.4. Iepirkuma priekšmets: Datortehnikas, videonovērošanas sistēmas, videokonferenču 

aprīkojuma un programmnodrošinājuma  piegāde saskaņā ar Iepirkuma tehnisko 

specifikāciju (nolikuma 2.pielikums). 

1.5.Galvenais CPV kods: 30200000-1 (Datoru iekārtas un piederumi) 

1.6. Papildus  CPV kodi:   
1.6.1. 1.Iepirkuma priekšmeta daļa - 30200000-1 (Datoru iekārtas un piederumi); 

1.6.2. 2.Iepirkuma priekšmeta daļa - 32323500-8 (Videonovērošanas sistēma); 

1.6.3. 3.Iepirkuma priekšmeta daļa - 32232000-8 (Videokonferenču iekārtas) 

1.7. Iepirkuma priekšmets dalīts 3 (trijās) daļās: 

1.7.1. 1. daļa – “SIMULĀCIJU CENTRA DATORU IEKĀRTAS UN PIEDERUMI” 

(turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 1.daļa); 

1.7.2. 2.daļa – “SIMULĀCIJU CENTRA VIDEO IERAKSTA NODROŠINĀŠANAS 

APRĪKOJUMS” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 2.daļa); 

1.7.3. 3.daļa-  “VIDEOKONFERENCES NODROŠINĀŠANAS APRĪKOJUMS” 

(turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 3.daļa); 

mailto:dace.retike@rmkoledza.lv
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1.8. Kopējā paredzamā līgumcena ir 19 000.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro, 00 

euro centi) bez PVN (turpmāk - PVN): 

1.9. Preču piegādes, ja paredzēts arī uzstādīšanas, apmācību termiņš un vieta: līdz 

2018. gada 20. decembrim, adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079. 
1.10. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka 

ņemot vērā viszemāko cenu katrā Iepirkuma priekšmeta daļā, kas atbilst visām 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

1.11. Piemērojamā iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – 

PIL) 9.panta kārtībā. 

1.12. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība: 
1.12.1. Piegādātājs (turpmāk – Piegādātājs) ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties 

un lejupielādēt pircēja profilā: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

tīmekļvietnē www.rmkoledza.lu.lv sadaļā „Par LU RMK”, apakšsadaļā 

“Iepirkumi”; 

1.12.2. Ja Piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, 

Pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu 

pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma dokumentāciju var 

saņemt Pasūtītāja telpās Hipokrāta ielā 1, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 

plkst.16:30, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu. 

1.13. Papildu informācijas sniegšana: 

1.13.1. Piegādātājs apņemas sekot Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz 

Piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā tīmekļvietnē pie 

Iepirkuma nolikuma. 

1.13.2. Piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju par Iepirkumu, nosūtot 

Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu uz adresi: LU RMK Iepirkumu 

komisijai, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079, vai elektroniski: 
dace.retike@rmkoledza.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem 

jautājumiem, kas nosūtīti elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo 

darba dienu. 

1.13.3. Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā 

iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 

četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.14. Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek 

pa pastu vai elektroniski. 

1.15. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība: 

1.15.1. piedāvājums iesniedz līdz 2018.gada 3. decembrim, plkst.11:00 107.telpā, 

Hipokrāta ielā 1, Rīgā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:30, nogādājot to 

personīgi, ar kurjeru vai nosūtot pa pastu; 

1.15.2. pasta sūtījums pretendentam jānogādā Iepirkuma nolikuma 1.15.1.punktā 

norādītajā adresē līdz Iepirkuma nolikuma 1.15.1.punktā norādītā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, 

netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam atpakaļ neatvērtā 

veidā. 
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1.16. Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām Iepirkuma priekšmeta 

daļām. 

1.17. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.  

2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās 

prasības un jāietver šādi dokumenti: 

2.1.1. titullapa, uz kuras norādīts pretendenta nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs 

un Iepirkuma nosaukums; 

2.1.2. pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 

1.pielikumam; 

2.1.3. pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši Nolikuma 3.punktā noteiktajam; 

2.1.4. pretendenta tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 

4.punktā noteiktajam un 2.pielikumam; 

2.1.5. pretendenta finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 4.punktā 

noteiktajam un 2.pielikumam. 

2.2. Pretendentu piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst 

Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

2.3. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Pretendents noformē 

svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru 

kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu 

kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 

noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

2.4. Piedāvājuma oriģināli jāparaksta pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls 

jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta 

tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

2.5. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja 

piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokuments 

(kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru pretendenta vārdā 

izsniegt. 

2.6. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls papīra formātā  un 1 (viena) 

piedāvājuma kopija elektroniskā formā (Word, excel vai pdf formātā) USB zibatmiņā 

vai CD diskā. 

2.7. Visi piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā un parakstītā aploksnē. 

Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus 

nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas 

aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta 

amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona. 

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:  
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2.9. Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajam, Iepirkuma komisija 

piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un pretendenta piedāvājumu nereģistrē. 

2.10. Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas 

sanāksme. 
2.11. Iesniegto piedāvājumu pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 1.15.1.punktā  

norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildu 

Nolikuma 2.8.punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”. 

2.12. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Iepirkuma nolikumā, tiek risināti saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. 

 

3. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE 

KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI 

3.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā 

juridiskā statusā. Pretendentam, iesniedzot pieteikumu dalībai Iepirkumā (1.pielikums), 

jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki. 

3.2. Pretendentam jāatbilst šādām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

 

 

Attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta 

daļām. 

 

3.3. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja 

noteiktajām kvalifikācijas prasībām, 

pretendentam jāiesniedz šādi 

dokumenti: 

Attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta 

daļām. 

 

3.2.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska 

persona, vai šādu personu apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi 

piedāvā veikt Nolikuma prasībām 

atbilstošu  Preču piegādi. 

3.3.1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums 

par piedalīšanos Iepirkumā, kas 

sagatavots atbilstoši Nolikuma 

1.pielikumā noteiktajai veidlapai. 

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

3.3.2. Reģistrācijas faktu par Latvijas 

Republikā reģistrēto pretendentu 

reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Iepirkuma komisijai 

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079 

Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr.  

(fiziskai personai  - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) 

Piedāvājums iepirkuma (_____________) (Iepirkuma daļas Nr.) daļai/-ām) 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) 

Neatvērt līdz 2018.gada 3. decembrim, plkst.11:00  
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reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās 

valsts normatīvo aktu prasībām. 

prasībām, Iepirkuma komisija 

pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī 

reģistrētam pretendentam jāiesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts 

institūcijas izsniegts dokuments 

(kopija), kas apliecina pretendenta 

reģistrāciju atbilstoši tās valsts 

normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās 

valsts normatīvais regulējums 

neparedz reģistrācijas dokumenta 

izdošanu, tad pretendents pieteikumā 

(Nolikuma 1.pielikums) norāda 

kompetento iestādi attiecīgajā valstī, 

kas var apliecināt reģistrācijas faktu. 

3.2.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu 

laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 

2018.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim) ir pieredze 

vismaz 1 (vienā) Iepirkuma 

priekšmetam līdzvērtīgu preču 

piegādē, kur kopējā preču piegādes 

summa ir vismaz 2000,00 (divi 

tūkstoši euro, 00 euro centi) EUR bez 

PVN. 

 

*Par līdzvērtīgu preču piegādi uzskatāma 

iepriekš veikta piegāde, kas pēc satura ir 

līdzīga jeb tāda paša veida Preču piegāde, 

kas tiek iepirkta šajā Iepirkumā  (skatīt 

Iepirkuma nolikuma 1.5.punktā norādīto 

CPV kodu). 

 

3.2.4. Pretendenta sagatavota informācija 

atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

3.pielikumam “Pretendenta pieredzes 

apraksts” par Pretendenta Iepirkuma 

priekšmetam līdzīgu Preču piegādi 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā 

(2015., 2016., 2017.gadā un 

2018.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim). 

 

3.2.5. Ja tas ir nepieciešams Iepirkuma 

līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs 

balstīties uz citu personu iespējām, lai 

apliecinātu savu atbilstību 

kvalifikācijas prasībām. 

3.3.3. Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma 

“Pieteikums dalībai iepirkumā” sadaļā 

“Citām personām nododamo darbu 

saraksts” ir jāietver personu, uz kuru 

iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu savu atbilstību 

kvalifikācijas prasībām, saraksts un 

informācija par šīm personām, 

izpildei nododamajiem darbiem un to  

līdzatbildību Iepirkuma līguma 

izpildē. 
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3.4. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, 

visi kopā ir uzskatāmi par vienu pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas 

prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības 

dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 3.2.2. un 3.3.2.apakšpunktu, kas ir izpildāms 

katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi. 

3.5. Gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu, 

piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai 

vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās 

saistības attiecībā uz šā Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē 

un atbildības sadalījumu. 

3.6. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz 

apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā 

Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība pēc savas izvēles 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar 

pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs 

sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pirms 

Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai 

komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības 

līgums un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz 

Pasūtītājam. 

3.7. Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību 

Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir pienākums pierādīt 

Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un 

pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu 

nodošanu pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei. 

4. PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai 

nepieciešamie dokumenti: 

4.1.1. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā “Tehniskā 

specifikācija un pretendenta tehniskais  un finanšu piedāvājums” noteiktajām 

prasībām; 

4.1.2. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai 

(2.pielikums). Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, 

kas attiecas un ir saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču 

piegādi saistītie izdevumi, kā arī izdevumi par preču uzstādīšanu, tehnisko 

atbalstu un apmācībām, ja tādas paredzētas, un visi Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN; 

4.1.3. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt nemainīgām visā 

līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi 

apstākļi nevar būt par pamatu cenas izmaiņām, un šo procesu radītās sekas 

pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu. 
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5. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES 

KĀRTĪBA 

5.1. Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības, 

izslēdz no dalības Iepirkumā jebkurā no PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem 

gadījumiem. 

5.2. Iepirkuma komisija veic pārbaudi par Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību 

atbilstoši PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajam. 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI 

6.1. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību šajā 

Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, 

kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. 

6.2. Ja Iepirkumu komisija, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, konstatē, ka tā 

piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, pretendents tiek izslēgts no 

turpmākas dalības Iepirkumā. 

6.3. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā 

pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

6.4. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā 

informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai 

iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 

pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai 

Pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta 

sagatavošanai un iesniegšanai. 

6.5. Ja Iepirkumu komisija saskaņā ar šā Nolikuma 6.4.punktu ir pieprasījusi izskaidrot vai 

papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to 

nav izdarījis atbilstoši Iepirkumu komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkumu komisija 

piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas. 

6.6. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā: 

6.6.1. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši 

Nolikumā 2.punktā norādītajām piedāvājuma noformēšanas prasībām. Ja 

Iepirkuma komisija konstatē būtiskas neatbilstības Nolikumā ietvertajām 

noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu, 

pretendents tiek noraidīts un Iepirkuma komisija piedāvājumu tālāk nevērtē. 

6.6.2. Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā 

izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.punktā un Iepirkuma 

2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu 

piedāvājums” noteiktajām prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums 

neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta 

piedāvājumu. 

6.6.3. Iepirkuma komisija veic pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstības 

pārbaudi Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai 

(Nolikuma 4.punkts un 2.pielikums). Ja pretendenta finanšu piedāvājums 
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neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta 

piedāvājumu. 

6.6.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 

Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs 

kļūdas izlabo. 

6.6.5. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo 

pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā 

tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas. 

6.6.6. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar 

viszemāko piedāvāto cenu katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi, no 

piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām attiecīgajai 

Iepirkuma priekšmeta daļai. 

6.6.7. Iepirkuma komisija veic pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai 

tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic 

Nolikuma 3.punktā noteikto kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, lai 

pārliecinātos, vai pretendents atbilst Nolikuma 3.punktā noteiktajām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst Nolikumā 

noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta 

piedāvājumu. 

6.7. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka 

Piedāvājumu novērtējums attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā atbilstoši 

izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad uzvarētājs tiks noteikts 

veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē. 

6.8. Iepirkuma komisija par uzvarētāju katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atzīs pretendentu, 

kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav 

izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 5.punktā noteikto (atbilstoši PIL 

9. panta astotajai daļai). 

6.9. Triju darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē 

visus pretendentus par Iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz 

tiem PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta 

minēto lēmumu, kā arī Pasūtītāja tīmekļvietnē nodrošina brīvu un tiešu elektronisku 

piekļuvi Iepirkuma komisijas lēmumam par rezultātiem. 

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:  

7.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendenta kvalifikācijas 

pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai; 

7.1.2. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu 

kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanas procesā; 

7.1.3. gadījumā, ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 
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atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisija ir tiesīga 

pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam 

pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai 

pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums 

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš 

piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

7.1.4. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums; 

7.1.5. izslēgt pretendentu no dalības Iepirkumā, ja attiecīgais pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz PIL 9.panta desmitās daļas 2.punktā noteikto apliecinājumu; 

7.1.6. pieņemt lēmumu izbeigt Iepirkumu bez rezultāta, ja iesniegti Nolikumā 

noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti 

piedāvājumi. 

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

7.2.1. nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL prasībām; 

7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem; 

7.2.3. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu; 

7.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem un šo Nolikumu. 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Pretendenta tiesības: 

8.1.1. pieprasīt Pasūtītājam papildu informāciju par Nolikumā iekļautajiem 

nosacījumiem; 

8.1.2. iesniegt piedāvājumu; 

8.1.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt, papildināt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu.  

8.2.Pretendenta pienākumi: 

8.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; 

8.2.2. sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju; 

8.2.3. sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, 

kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu 

kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai; 

8.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

9. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU 

9.1. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu par katru Iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi ar 

Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā. 

9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt Iepirkuma līgumu, ja Pretendenta piedāvātā līgumcena 

pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas. 

9.3. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz 
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Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā 

iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu 

radīt vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu. 

9.4. Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru 

Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu. 

9.5. Iepirkuma līgums tiek finansēts no ERAF projekta „Latvijas Universitātes STEM 

studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija” Nr. 

8.1.1.0/17/I/010 līdzekļiem 

9.6. Iepirkuma līguma projekts ietverts šā Nolikuma 4.pielikumā. 

9.7. Ja Iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek 

uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt 

lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu. 

9.8. Saskaņā ar PIL 9. panta astoņpadsmito daļu desmit darbdienas pēc tam, kad noslēgts 

Iepirkuma līgums, Pasūtītājs sagatavo un Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju 

vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu. 

9.9. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, 

Pasūtītājs savā tīmekļvietnē ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma 

aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja 

tīmekļvietnē vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus 

pēc Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. 

10. NOLIKUMA PIELIKUMI 

1. pielikums – “Pieteikums dalībai Iepirkumā” (veidlapa); 

2. pielikums – “Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”; 

3. pielikums – “Pretendenta pieredzes apraksts”; 

4. pielikums – “Iepirkuma līguma projekts”; 
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1.pielikums 

“Pieteikums dalībai Iepirkumā” 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) nolikumam 

 

Pieteikums dalībai Iepirkumā 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 

 

1. Informācija par pretendentu  

1.1. Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:   

1.2. Reģistrācijas Nr./personas kods:   

1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:   

1.4. Juridiskā adrese/deklarētā adrese:   

1.5. Adrese korespondencei (tajā skaitā Iepirkuma  

komisijas lēmumu saņemšanai):   

1.6. Tālruņa Nr.:   

1.7. E-pasta adrese:   

1.8. Faksa Nr.:   

1.9. Vispārīgā interneta adrese:   

1.10. Kontaktpersona:   

1.11. Kontaktpersonas tālruņa Nr.:   

1.12. Kontaktpersonas e-pasta adrese:   

1.13. Norēķinu konta Nr.:   

1.14. Banka:   

1.15. Bankas kods:   

 

2. Saskaņā ar LU RMK iepirkuma “Simulāciju centra IT nodrošinājums” (iepirkuma 

identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, 

apliecinu, ka: 

2.1. vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Preču piegādi un uzstādīšanu, tehnisko 

atbalstu, apmācības (ja paredzēts), ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma 

līguma projektā noteiktās prasības; 

2.2. pieteikumu dalībai Iepirkumā iesniedzu par Iepirkuma priekšmeta ________ 

___(aizpilda pretendents) daļu; 

2.3. nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu 

un pretenziju nav; 

2.4. garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu 

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā; 

2.5. uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu 

tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām; 

2.6. piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma 

darbības laikā; 

2.7. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
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3. Informācija par to, vai pretendenta uzņēmums un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums 

atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
1
 

_____________________________________. 

 

 

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS  

(aizpilda, ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai 

apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām) 

Apakšuzņēmēja/personas, uz 

kuras iespējām pretendents 

balstās kvalifikācijas 

apliecināšanai nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese 

un kontaktpersona 

Apakšuzņēmējam 

nododamo darbu apjoms 

(% no līguma kopējās 

cenas) 

Līdzatbildība par 

Iepirkuma līguma 

izpildi 

   

   

   

 

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona): 

 

_________________________                _______________        _________________                   

  /vārds, uzvārds/                  /amats/                            /paraksts/      

 

____________________ 2018.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/ 

 

  

                                                           
1
 Ja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam, pretendents norāda “Jā”, ja neatbilst – 

“Nē”. 
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2.pielikums 

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) nolikumam 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU 

PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “SIMULĀCIJU CENTRA DATORU IEKĀRTAS UN 

PIEDERUMI” 

 
N.p.k. Nosaukums Skaits 

(pasūtā

mais 

daudzu

ms) 

Mērvien

ība 

Pasūtītāja prasības Pretendenta 

piedāvājums* 

(raksturojums 

(tehniskie 

parametri), kur 

Pretendents norāda 

visu informāciju, 

kas apliecina 

piedāvāts Preces 

atbilstību 

Pasūtītāja 

noteiktajām 

prasībām 

(5.kolonna)) 

Cena bez 

PVN, EUR** 

 (par 

pasūtāmo 

daudzumu 

(3.kolonna)) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

Prece 

 

   

 

  

1.1.  Rācija 5 Gab. - Ekonomiskās klases 

(budžeta) rācijas 

aparāts 

- Antena 

- Lādēšanas komplekts 

- Darbības rādiuss 

iekštelpās, 

maksimālie šķēršļi 4 

ķieģeļu starpsienas 

- Komunikācija 

savstarpēja, 

bezmaksas 

frekvencēs, bez 

dispečeru dienesta 

  

1.2. Datoru komplekti, 

klaviatūra, pele, 

skaļruņi, licences 

7 Gab. - Formfaktors: SFF vai 

Mini Tower 

- korpuss / pamatplate 

aprīkota ar vismaz 
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četriem USB 3.0 

portiem 

- Vismaz divi (2) USB 

porti datora 

priekšpusē 

- stiprinājuma 

komplekts, paredzēts 

konkrētā korpusa 

uzstādīšanai zem 

galda virsmas 

- procesors ar vismaz 2 

fiziskajiem un 4 

virtuālajiem 

kodoliem. 

- Procesora modelis 

nav vecāks par 

2017.gadu. 

- Procesora reitings ne 

mazāk kā 8000 

punktu (Passmark). 

- Operatīvā atmiņa 

vismaz 8Gb 

- Cietā diska tips SSD 

- Cietā diska apjoms 

vismaz 240Gb 

- Cietā diska 

lasīšanas/rakstīšanas 

IOPS vismaz 90K 

- Cietā diska TBW: 

vismaz 120TB 

- Vismaz 4 HDMI 

video izejas (ar vai 

bez papildus 

grafiskajām kartēm) 

ar spēju klonēt vai 

paplašināt attēlus 

- Viena VGA video 

izeja 

- Ja datoru komplektē 

piegādātājs no 

komponentēm, 

barošanas blokam 

jāatbilst vismaz 80+ 

Bronze sertifikācijai 

ar vismaz 500W 

jaudu. 
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- Divu skaļruņu 

sistēma ar nominālo 

jaudu vismaz 20W uz 

vienu kanālu un 

kabeļa pieslēgumu. 

- CD/DVD lasīšanas / 

rakstīšanas iekārta. 

- Windows10 Pro 64bit 

(izglītības iestādei) 

- MS Office Standard 

2019 (izglītības 

iestādei) 

- Bezvadu peles un 

klaviatūras komplekts 

ar latīņu burtiem 

(International) 

- Visām komponentēm 

vismaz 2 gadu 

garantija 

- Komponentes veido 

datora komplektu ar 

uzstādītu 

programmatūru,  

sistēmas kopums 

gatavs darbam. 

1.3. Komunikāciju 

audiosistēma: 

Skaļruņi 

Galda mikrofons 

Austiņas ar 

mikrofonu 

Audio 

pastiprinātājs 

 

 

4 

2 

2 

3 

 

 

kompl. 

gab. 

gab. 

 

- Skaļruņu nominālā 

jauda vismaz 50W 

vienam kanālam. 

- Skaļruņi piemēroti 

balss atskaņošanai 

35m2 telpai. 

- Skaļruņiem sienas 

stiprinājumi 

- Audio pastiprinātājs 

savietojams un 

atbilstošs 1.6. punkta 

skaļruņiem. 

- Pastiprinātājam 

vismaz 2 kanālu 

audio izejas un 

vismaz 3 

pārslēdzamas  audio 

ieejas  

- Pastiprinātājs ir 

vismaz divas 3.5mm 
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audio ieejas ar vai 

bez pārveidotāja 

- Pastiprinātājam 

pievienojamas 1.6. 

audio austiņas. 

- Mikrofons ar statīvu 

balss pārraidīšanai 

- Mikrofons aprīkots ar 

pogu balss 

pārraidīšanai 

(domofona / rācijas 

funkcija) 

- Mikrofons 

savienojams ar 1.6. 

punkta pastiprinātāju. 

- Audio austiņas, 

lietošanas tips: uz-

auss; 

- Austiņas 

savienojamas ar 1.6. 

pastiprinātāju 

- Austiņas 

savienojamas ar 1.6. 

datoru 

- Austiņas aprīkotas ar 

mikrofonu. 

Visa tehnika izmanto 

kabeli signālu 

pārraidei. 

 

Kopā Eur bez PVN 

 

 

Pasūtītāja prasības 

Preču piegādes termiņš – līdz 20.12.2018. 

Preču piegādes vieta – Hipokrāta iela 1, Rīga 

 

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai 

marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem 

standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta 

piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. 
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas 

ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta 

izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot 
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pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez 

PVN. 

***Katrai komponentei nodrošināta vismaz 2 gadu garantija 

 

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona): 

 

_________________________                _______________        _________________                   

  /vārds, uzvārds/                  /amats/                            /paraksts/      

 

____________________ 2018.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/ 
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2.pielikums 

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) nolikumam 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU 

PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “SIMULĀCIJU CENTRA VIDEO IERAKSTA 

NODROŠINĀŠANAS APRĪKOJUMS” 

 
N.p.k. Prece Skaits 

(pasūtā

mais 

daudzu

ms) 

Mērvien

ība 

Pasūtītāja prasības Pretendenta 

piedāvājums* 

(raksturojums 

(tehniskie 

parametri), kur 

Pretendents norāda 

visu informāciju, 

kas apliecina 

piedāvāts Preces 

atbilstību 

Pasūtītāja 

noteiktajām 

prasībām 

(5.kolonna)) 

Cena bez 

PVN, EUR** 

 (par 

pasūtāmo 

daudzumu 

(3.kolonna)) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Videonovērošanas 

centrāla 

koordinācijas 

sistēma NVR 

3 Gab. Kameru pieslēgums 

izmantojot PoE 

8 tīkla kameru 

pieslēgvietas 

Ieraksta video kvalitāte 

no 8Mpix līdz 12Mpix 

Atbalsta vismaz 1x 

SATA disku sākot no 

3Tb  

Datu plūsma: ienākošā 

no 40-80Mbps/Izejoša 

no 80-256Mbps 

Video izeja uz HDMI 

no FullHD līdz 4K 

  



Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

organizētā iepirkuma  

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 
(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) 

NOLIKUMS 

 

20 

NVR atbalsta RTSP 

straumēšanas protokolu 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP 

Videonovērošanas 

kameras  

9 Gab. Kupolveida korpuss 

Motorizēti attālināti 

vadāma(grozāma) 

Izšķirtspēja no 3Mpix- 

6Mpix  

Optiskais palielinājums 

no 3x-6x 

Digitālais palielinājums 

12x-23x 

Varifokāls objektīvs 

2.8-12mm 

Maināms skata leņķis 

100°-33° 

Nakts redzamība līdz 

no 20m-50m 

Grozīšanas amplitūda 

350° 

Video kompresija 

H.264/H265+ MJPEG 

Mikrofona ieeja 

Audio izeja uz NVR 

Saderīga un viena 

ražotāja ar NVR 

iekārtu (punkts nr1.). 

Programmējami 

patrulēšanas režīmi 

  

2.3. Cietais disks HDD 3 Gab. Paredzēts darbam ar 

videonovērošanas 

iekārtām 

MTBF: vismaz 

1000000h 

Kapacitāte Vismaz  
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3TB 

Datu apmaiņas ātrums 

6Gb/s 

Diska apgriezieni no 

5400- 7200rpm 

Atmiņas buferis no 

128Mb-256Mb 

2.4 PTZ(Grozāmās 

kameras) pults 
5 Gab. Pieslēgšana pie nvr 

iekārtas.(punkts nr1.) 

Iespēja grozīt kameras 

un veikt tālummaiņu. 

  

2.5 Mikrofons 6 Gab. Ārejais mikrofons ar 

iespēju pieslēgt pie 

NVR iekārtas vai 

kameras. 

 

Iespēja iebūvēt telpas 

griestos 

 

Paredzēts telpā no 30-

50m2 

 

  

2.6 Mikrofona 

barošanas bloks 
6 Gab. Barošanas bloks ar 

izejas jauda 12Vdc no 

1A-2A 

  

2.7 NVR iekārtas 

ieslēgšanas/izslēgš

anas slēdzis 

3 Gab. Slēdzis novietojams 

ārpus nvr iekārtas  

 

  

2.8 Videonovērošanas 

programmatūra 

attālinātai 

piekļuvei 

  Bezmaksas un bez 

ierobežojuma 

videonovērošanas 

programmatūra 

datoram (Windows un 

Apple vidēm) un 

viedierīcēm (Android 

un Apple). 

Saderīga un viena 
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* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai 

marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem 

standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta 

Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. 
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas 

ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta 

izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez 

PVN. 

***Katrai komponentei nodrošināta vismaz 2 gadu garantija 

Video iekārtu uzstādīšana –uzstāda iepriekš minētās video iekārtas. Kabeļi jāiekļauj tādā 

vairumā un specifikā, lai nodrošinātu minēto iekārtu uzstādīšanu pēc prasītā, iepriekš 

neminēti kabeļi jāparedz atkarībā no izvēlētajām iekārtām, lai nodrošinātu augstu signālu 

kvalitāti. Komplektā jāiekļauj papildu materiāli kabeļu paslēpšanai un iekārtu kvalitatīvai 

uzstādīšanai 

Vispārīgi- visām iekārtām jābūt savstarpēji saderīgām. Jānodrošina videosignāla, 

audiosignāla straumēšana, kā arī saglabāšana.  

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona): 

 

_________________________                _______________        _________________                   

  /vārds, uzvārds/                  /amats/                            /paraksts/      

 

____________________ 2018.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/ 

 

 

 

 

ražotāja ar NVR 

iekārtu (punkts nr1.). 

 

Kopā Eur bez PVN 

 

 

Pasūtītāja prasības  

Preču piegādes termiņš – līdz 20.12.2018. 

Preču piegādes, uzstādīšanas, konfigurācijas un 

apmācību vieta – Hipokrāta iela 1, Rīga 

Bezmaksas tehniskais atbalsts 3 mēn. 
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2.pielikums 

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) nolikumam 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU 

PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa “VIDEOKONFERENCES NODROŠINĀŠANAS 

APRĪKOJUMS” 

 

 

 
Nr. Prece/ 

parametrs 

Tehniskās/funkcionālās 

prasības 

Pretendenta 

piedāvājums* 

Cena bez PVN, 

EUR** 

 (par pasūtāmo 

daudzumu 

3.1. Digitālā 

videosignālu 

iekārta-1 gab. 

Vismaz 2 HDMI ieejas signāli, 

Vismaz 2 HDBaseT ieejas. Ieeju 

videosignālu formāti vismaz no 

VGA līdz QWXGA. Kopā 

vismaz 4 audio signāla ieejas. 

Vismaz 1 HDMI izeja, HDCP 

1.4 saderīga, Vismaz 1 HDBaseT 

izeja, HDCP 1.4 saderīga. Izeju 

videosignālu formāti-Vismaz 

VGA.  Izejošie digitālie audio 

signāli -vismaz 2 izejas 

izmantojot HDMI un HDBaseT 

videosignāla izejas. Izejošie 

analogie audio signāli- Vismaz 2 

izejošie signāli (Stereo, 

balansēti/nebalansēti). Funkcijas- 

Malu attiecības kontrole, attēla 

beztraucējumu ieejošo signālu 

pārslēgšana. Nodrošina vismaz 

divu ieejošo signālu 

kombinēšanu vienā attēlā. 

Nodrošina iestatījumu maiņu 

izmantojot tīmekļa pārlūku. 

Nodrošina automātisku ieejošo 

signālu pārslēgšanu. Jānodrošina 
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vismaz viens divvirzienu RS232 

ports un datortīkla ports iekārtas 

kontrolēšanai. Lokālā ieejas 

signālu pārslēgšana- Iespēja 

pārslēgt ieejas signālu no iekārtas 

priekšējā paneļa, Katras izejas 

kontrolēšanai jānodrošina katra 

ieejošā signāla atsevišķa poga 

signāla pārslēgšanai. Papildus 1 

iekārta (uztvērējs), kas pārveido 

HDBaseT signālu uz HDMI 

(vismaz HDMI1.4), nodrošina 

RS-232 signāla pārraidi. 

 

 
Nr. Parametrs Tehniskās/funkcionālās 

prasības 

Pretendenta 

piedāvājums* 

Cena bez 

PVN, EUR** 

 (par pasūtāmo 

daudzumu 

3.2. Kamera – 1 gab. 

Izejas izšķirtspēja vismaz 

720p/60Hz un 1080p/60HZ 

Pietuvināšana: Vismaz 30x 

optiskā un vismaz 10x digitālā. 

Lēcas jūtīgums: automātisks, 

manuāls. Rotācija horizontāli: 

no centra vismaz +/- 175 grādi. 

Pacelšana, nolaišana: -30  +90 

grādi. Video izejas vismaz: 3G-

SDI, HDMI, IP (RJ45). Video 

izejas izšķirtspēja vismaz 

1080p/60HZ. Kontrolēšanas 

iespējas vismaz 1x RS-232, 

LAN(RJ45 - 10/100/1000 base-

T, Wake-on-LAN). Komplektā 

programmatūra kameras 

konfigurācijai- Automātiska 

izsekošana, šķēršļu noturīga, 

Drošības zonu uzstādīšana, 

Iespējams konfigurēt izmantojot 

WEB interfeisu. Videokameras 

griestu stiprinājums atbilstošs 

kamerai.  

Papildus 2 gab. videosignālu 

pieslēguma paneļi- pieslēgumi 
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vismaz HDMI, VGA, Audio 

3.5mm, USB-B, 1xRJ45. 

 

 

 

Nr. Parametrs Tehniskās/funkcionālās prasības 

Pretendenta 

piedāvājums* 

Cena bez PVN, 

EUR** 

 (par pasūtāmo 

daudzumu 

3.3.  Audiosistēma Skaņas procesors nodrošina 

ieejošo, izejošo audio signālu 

apstrādi -skaņas līmeņa 

kontrolēšana, adaptīvais jūtīgums, 

automātiskā kanālu skaņas 

regulēšana, akustisko saišu 

slāpēšana. Pārvaldība- vismaz 1x 

RS-232 divvirzienu porti, vismaz 

1x mini USB, datortīkla ports- 

vismaz 1x RJ45 (10/100Base-T). 

Konfigurācijas programmatūra - 

atbalsta vismaz Windows jaunākās 

OS, WEB pieeja iekārtai. Jaudas 

pastiprinātājs -Ieejas signāls -1 

stereo vai 2x mono, Audio izejas- 

vismaz 1x stereo. Pastiprinātāja 

tips D klases. Barošana- iebūvēts 

barošanas bloks. Aizsardzība- 

pārkaršanas, īssavienojumu. 

Indikatori- limiterim, 

īssavienojumam. Iebūvējams 

iekārtu skapī. 

4 griestos iebūvējami skaļruņi-

divvirzienu. Jauda vismaz 50W, 

jūtīgums vismaz 83dB, atbilstoši 

skaļruņu griestu stiprinājumi. 

Visas audio sistēmas komponentes 

savstarpēji saderīgas. 

Bezvadu radiomikrofona sistēma – 

1 gab. UHF frekvenču spektra 

bezvadu radiosistēma, kompletā 

jostas raidītājs ar uztvērēju. 
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Vismaz 4 frekvenču izvēle. 

Antena iebūvēta uztvērējā, iespēja 

regulēt izejošo audio signāla 

līmeni, iespēju noteikt raidītāja 

kanālu. Baterijas zema līmeņa 

indikators. 

Griestu mikrofons – 2 gab. 

Piekarams pie griestiem, 

Uztveršanas veids- Kardoids 

 

 

Nr. Parametrs Tehniskās/funkcionālās prasības 

Pretendenta 

piedāvājums* 

Cena bez 

PVN, 

EUR** 

 (par 

pasūtāmo 

daudzumu 

3.4. Iekārtu vadības 

procesors 

Skārienjūtīgs ekrāns, vismaz 5”.  Pieskāriena 

virsmas tehnoloģija: kapacitīva. Atmiņa 

SDRAM: vismaz 512 MB 

Flash: vismaz 512MB. Datortīkla fiziskie 

porti: vismaz viens RJ45. Digitālā ieejas 

komunikācija: Vismaz 1 x digitālā ieeja 

(2poli). Seriālā kontroles iespēja: Vismaz 1 

x RS-232 divvirzienu ports, 1 x 

programmējams vienvirziena, ko iespējams 

pārslēgt uz RS-232. Iebūvēts skaļrunis. 

Nodrošina vismaz 8 datortīkla iekārtu 

pārvaldību. 

Lietotāja grafiskā interfeisa konfigurācijas 

programmatūra. 

Komunikāciju, uzdevumu, programmēšanas 

programmatūra. 
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Nr. Parametrs Tehniskās/funkcionālās prasības 

Pretendenta 

piedāvājums* 

Cena bez 

PVN, 

EUR** 

 (par 

pasūtāmo 

daudzumu 

3.5. Datortīkla komutators Vismaz 24 porti. Interfeiss: vismaz 24 x 

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45, 

vismaz 2 SFP porti.Iebūvējams iekārtu 

skapī. 

  

3.6. Interaktīvā displeja 

stends 

Pārvietojams, brīvstāvošs stends ar 

ritenīšiem, atbilstošs Pasūtītāja interaktīvā 

displeja uzstādīšanai. 

  

3.7. Iekārtu skapis Atbilstošs iekārtu uzstādīšanai.   

 

 

Kopā Eur bez PVN 

 

 

Pasūtītāja prasības  

Preču piegādes termiņš – līdz 20.12.2018. 

Preču piegādes, uzstādīšanas, apmācību, tehniskā 

atbalsta vieta – Hipokrāta iela 1, Rīga 

Bezmaksas tehniskais atbalsts 3 mēn. 

Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu speciālistu 

iekārtas uzstādīšanā 

 

 

Pretendenta piedāvājums* 

(raksturojums (tehniskie parametri), kur Pretendents norāda visu informāciju, kas apliecina piedāvāts Preces 

atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām 

Video iekārtu uzstādīšana - Pasūtītāja auditorijā uzstāda iepriekš minētās video iekārtas: uz pārvietojama 

stenda uzstāda interaktīvo displeju, aiz displeja pie sienas uzstāda virsapmetuma pieslēgumu kārbu, kas 

nodrošina ieejošos un izejošos signālus interaktīvajam displejam. Auditorijas frontālajā daļā uzstāda iekārtu 

skapi, kurā atrodas video signāla komutācijas iekārtas. Visi video signāli tiek pārraidīti, izmantojot HDMi 

kabeļus ar standartu vismaz 1.4 , vītā pāra kabeli vismaz CAT6a. Kamera tiek uzstādīta un konfigurēta zālē tā, 

lai tā spētu izsekot lektora darbībai lekciju laikā. Videosignāla pārveidotājs tiek uzstādīts tā, lai nodrošinātu 

HDMI signāla nodošanu darbstacijai. Kabeļi jāiekļauj tādā vairumā un specifikā, lai nodrošinātu minēto iekārtu 
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uzstādīšanu pēc prasītā, iepriekš neminēti kabeļi jāparedz atkarībā no izvēlētajām iekārtām, lai nodrošinātu 

augstu signālu kvalitāti. Komplektā jāiekļauj papildu materiāli kabeļu paslēpšanai un iekārtu kvalitatīvai 

uzstādīšanai 

Skaņas sistēmas un kontroles Iekārtu uzstādīšana- Zāles griestos uzstāda skaļruņus tā, lai skaņa vienmērīgi 

pārklātu klausītāju zonu, skaļruņus savieno ar pastiprinātāju, kas tiek uzstādīts iepriekš minētājā iekārtu skapī. 

Iekārtu skapī uzstāda skaņas procesoru, kas tiek savienots ar pastiprinātāju, videosignālu procesoru un griestu 

mikrofoniem, kas jāuzstāda tā, lai spētu nodrošināt lektora balss uztveramību gadījumos, kad neizmanto 

radiomikrofonu. Radiomikrofons tiek uzstādīts iekārtu skapī un savienots ar skaņas procesoru. Iekārtu vadības 

paneli uzstāda zāles frontālajā daļā pie sienas maksimāli tuvu pasniedzēja darba vietai, vadības panelis tiek 

savienots ar datortīkla komutatoru un konfigurēts tā, lai nodrošinātu telpā skaņas regulāciju, video sistēmas 

darbību. Kabeļi jāiekļauj tādā vairumā un specifikā lai nodrošinātu minēto iekārtu uzstādīšanu, iepriekš 

neminēti kabeļi jāparedz atkarībā no izvēlētajām iekārtām, lai nodrošinātu augstu signālu kvalitāti. Komplektā 

jāiekļauj papildu materiāli kabeļu paslēpšanai un iekārtu kvalitatīvai uzstādīšanai. 

Vispārīgi- visām iekārtām jābūt savstarpēji saderīgām, tai skaitā Pasūtītāja piegādāto, veidojot vienotu 

videokonferenču iekārtu sistēmu. Papildus zāles vidū pie griestiem jāuzstāda Pasūtītāja piegādāti ekrāni (2 LCD 

monitori, tai skaitā stiprinājumi), kas dublēs Pasūtītāja piegādātā Interaktīvajā ekrānā redzamo. Kabeļi jāiekļauj 

tādā vairumā un specifikā lai nodrošinātu minēto iekārtu uzstādīšanu.  

 

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var 

piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā 

norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu 

piedāvājumu varianti. 
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, 

tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu 

piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.  

***Katrai komponentei nodrošināta vismaz 2 gadu garantija 

 

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona): 

 

_________________________                _______________        _________________                   

  /vārds, uzvārds/                  /amats/                            /paraksts/      

 

____________________ 2018.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/ 
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3.pielikums 

Pretendenta pieredzes apraksts 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) nolikumam 

 

Informācija par Pretendenta veiktajām piegādēm* 

 

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdim) esam veikuši šādas Preču piegādes: 

Nr. 

p.k. 

Informācija par 

Preču piegādes 

laiku/periodu 

(gadu, mēnesi, 

kad piegādes 

veiktas) 

Informācija par 

Preces pasūtītāju, 

norādot pasūtītāja 

nosaukumu, 

kontaktpersonu un 

kontaktinformāciju – 

tālruņa Nr., e-pastu 

Preču piegādes 

priekšmeta īss 

apraksts/uzskaitīju

ms (atbilstoši 

Iepirkuma nolikuma 

3.2.3.punkta 

kvalifikācijas 

prasībām) 

Veiktās Preču 

piegādes 

summa EUR, 

bez PVN 

1.     

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu Preču 

piegādi, kas izpildīta 3 (trīs) iepriekšējos gados (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim), atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 3.2.3.punktā noteiktajam.  

 

 

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona): 

 

_________________________                _______________        _________________                   

  /vārds, uzvārds/                  /amats/                            /paraksts/      

 

____________________ 2018.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/ 
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4.pielikums 

Iepirkuma līguma projekts 

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) nolikumam 

 

 

LĪGUMS (projekts) 

Rīgā, 2018. gada ___._________ 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledža (turpmāk-LU RMK) 

līgumu uzskaites Nr. ________  

Iepirkuma identifikācijas Nr.  

LURMK 2018/2_I_ERAF 

__________________  

līgumu uzskaites Nr. __________ 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, reģ. Nr. 90000014902, juridiskā 

adrese: Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 (turpmāk - Pasūtītājs), tās direktores Astras Bukulītes 

personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses, un 

 ____________________(turpmāk – Piegādātājs), reģistrācijas Nr. __________, 

juridiskā adrese: ____________ iela ____, ___________, LV-______, un kuras vārdā 

saskaņā ar ___________ tās __________ personā no otras puses, bet abi kopā saukti 

„PUSES”, pamatojoties uz LU RMK organizētā iepirkuma „Simulāciju centra IT 

nodrošinājums”, (iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) (turpmāk- 

IEPIRKUMS), noslēdz šādu Iepirkuma līgumu, turpmāk – LĪGUMS: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un pērk un PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā 

PASŪTĪTĀJAM IEPIRKUMĀ __.daļā “__________” piedāvātās preces (turpmāk – 

Preces) atbilstoši šā Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija un pretendenta 

tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Līguma 1.pielikums ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Pārdevējs nodrošina Preces atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līguma 1.pielikumā 

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajai 

Preču tehniskajai specifikācijai.  
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2. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI 

2.1. Līgumcena par visu Preču piegādi atbilstošā kvalitātē, termiņā un atbilstoši 

PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajam finanšu piedāvājumam ir ____ EUR (____ euro un 

______ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (turpmāk – 

LĪGUMCENA). Papildus PIEGĀDĀTĀJS maksā PVN Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. 
2.2. PASŪTĪTĀJS samaksu veic ar pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto norēķinu 

kontu kredītiestādē 30 kalendāro dienu laikā, pamatojoties uz LĪDZĒJU abpusēji 

parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto rēķinu. Par 

samaksas dienu atzīst dienu, kad PASŪTĪTĀJS iesniedz maksājuma uzdevumu 

kredītiestādē. 

2.3. PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumā piedāvātās cenas ir nemainīgas visā LĪGUMA 

darbības laikā. Iespējama inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar 

būt par pamatu cenas paaugstināšanai. 

2.4. LĪGUMCENĀ ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar LĪGUMA 1.pielikuma 

“Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” prasību un 

LĪGUMA saistību izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas u.c. 

izmaksas. 

2.5. LĪDZĒJI paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu (2.pielikums) par Preču piegādi 

atbilstoši LĪGUMĀ un tā 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija un pretendenta 

tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam, pamatojoties uz kuru 

PIEGĀDĀTĀJS izraksta PASŪTĪTĀJAM rēķinu. 

2.6. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo LĪGUMU, tajā skaitā rēķinā, PIEGĀDĀTĀJS 

norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, informāciju par LĪGUMU, citus nepieciešamos 

rekvizītus, tajā skaitā IEPIRKUMA nosaukumu, identifikācijas numuru, CPV kodu,  

līguma numuru un projekta Nr. 

2.7. LĪGUMA finansēšana paredzēta no ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/010 „Latvijas 

Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu 

koncentrācija” līdzekļiem. 

2.8. LĪGUMA 2.6.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā PASŪTĪTĀJS 

ir tiesīgs neapmaksāt PIEGĀDĀTĀJA iesniegtos norēķinu dokumentus līdz minēto 

prasību izpildei. Šādā gadījumā pret PASŪTĪTĀJU nevar tikt piemērotas LĪGUMA 

5.2.apakšpunktā noteiktās sankcijas. 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību 

izpildei. 

3.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preces PASŪTĪTĀJAM Līguma 1.pielikuma “Tehniskā 

specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajā termiņā, 

iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preču nodošanas – pieņemšanas laiku un vietu. 

PIEGĀDĀTĀJS veic Preču piegādi atbilstoši Līguma 1.pielikuma “Tehniskā 

specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam līdz 

20.12.2018., tai skaitā īstenojot uzstādīšanu, tehnisko atbalstu, apmācības, ja paredzēts. 
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3.3. PIEGĀDĀTĀJS Preču piegādes brīdī, ievērojot LĪGUMA 1.pielikuma “Tehniskā 

specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto termiņu, 

sagatavo, paraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai nodošanas – 

pieņemšanas aktu, kas noformēts atbilstoši šim LĪGUMAM pievienotajam paraugam 

(2.pielikums). 

3.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 

pārbaudīt piegādāto Preci, nepieņemt to un neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, 

ja Prece neatbilst LĪGUMA noteikumiem, nodošanas – pieņemšanas aktā norādītajam, 

ir nekvalitatīva vai arī tai ir konstatēti trūkumi. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS sagatavo 

un 3 (trīs) darba dienu laikā no neatbilstību (defektu) konstatēšanas brīža iesniedz 

PIEGĀDĀTĀJAM defektu konstatācijas aktu par konstatētajiem trūkumiem 

(3.pielikums). Šādā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums novērst aktā minētās 

neatbilstības un trūkumus vai apmainīt Preci pret jaunu, kā arī pildīt uzliktās piegādes 

termiņa nokavējuma sankcijas, ja LĪGUMA 3.2.apakšpunktā minētais piegādes 

termiņš ir nokavēts. 

3.5. Pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas attiecībā uz nekvalitatīvo Preci 

PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti nodod Preci PASŪTĪTĀJAM šā LĪGUMA 

3.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

3.6. Ja PASŪTĪTĀJS piegādātajai Precei pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 

konstatē trūkumus (defektus) vai neatbilstības LĪGUMĀ vai tā 1.pielikumā “Tehniskā 

specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam, tas 

konstatētos Preces trūkumus vai neatbilstības norāda defektu konstatācijas aktā 

(3.pielikums) un iesniedz to PIEGĀDĀTĀJAM. 

3.7. Ja PIEGĀDĀTĀJS, starp LĪDZĒJIEM iepriekš saskaņotajos termiņos, nenovērš 

Preces nepilnības, vai trūkumu novēršana nav veikta LĪGUMĀ paredzētajā Preču 

piegādes termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapmaksāt saņemtos rēķinus par Preču 

iegādi, ja tās neatbilst LĪGUMĀ un tā pielikumos noteiktajam. 

3.8. Visus strīdus par Preces atbilstību šā LĪGUMA noteikumiem LĪDZĒJI risina 

savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieaicināt 

ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, 

PIEGĀDĀTĀJS novērš attiecīgos Preces trūkumus, kā arī sedz eksperta 

pieaicināšanas izmaksas. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.1.1. savlaicīgi pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma nodrošināt PIEGĀDĀTĀJU ar 

visu informāciju, kas nepieciešama šā LĪGUMA izpildei un dot 

PIEGĀDĀTĀJAM saistošus norādījumus saistībā ar LĪGUMA izpildi; 

4.1.2. saskaņā ar šajā LĪGUMĀ noteikto kārtību izvērtēt Preču atbilstību šajā 

LĪGUMĀ un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus 

komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā LĪGUMĀ noteiktajā 

kārtībā; 
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4.1.3. saskaņā ar šajā LĪGUMĀ noteikto kārtību pieņemt piegādātās Preces, kas 

atbilst šā LĪGUMA un tā pielikumu prasībām; 

4.1.4. pieprasīt no PIEGĀDĀTĀJA informāciju un paskaidrojumus par LĪGUMA 

izpildes gaitu un citiem LĪGUMA izpildes jautājumiem; 

4.1.5. veikt samaksu par laikā un atbilstoši LĪGUMĀ un tā pielikumos noteiktajām 

prasībām piegādātām Precēm šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā un apmērā; 

4.1.6. nepieņemt Preces, kuras neatbilst LĪGUMĀ vai tā pielikumos noteiktajām 

prasībām. 

4.2. PIEGĀDĀTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.2.1. piegādāt Preces šajā LĪGUMĀ un tā pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā un 

kvalitātē, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies LĪGUMA 

neievērošanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā; 

4.2.2. novērst Preces neatbilstību LĪGUMA un tā pielikumos noteiktajām prasībām 

saskaņā ar šajā LĪGUMĀ noteikto kārtību; 

4.2.3. savlaicīgi informēt PASŪTĪTĀJU par LĪGUMA izpildes gaitu un par 

iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem LĪGUMA izpildē; 

4.2.4. PIEGĀDĀTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas neizpaust 

trešajām personām LĪGUMA izpildes gaitā iegūto informāciju un veikt visus 

nepieciešamos pasākumus minētās informācijas neizpaušanai, izņemot, ja to 

pieprasa valsts institūcijas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības prasīt šādu 

informāciju; 

4.2.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums apstrādāt fizisko personu datus tikai atbilstoši 

savai kompetencei un tikai to mērķu realizācijai, kurus noteicis PASŪTĪTĀJS, 

saglabāt un nelikumīgi neizpaust fizisko personu datus arī pēc LĪGUMA 

izpildes. 

5. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 
5.1. Katrs LĪDZĒJS atbild par šā LĪGUMA saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā. 

5.2. Par apmaksas termiņa kavējumu PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs PASŪTĪTĀJAM 

piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no LĪGUMCENAS. 

5.3. Par Preču piegādes kavējumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs PIEGĀDĀTĀJAM piemērot 

līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nepiegādātās Preces cenas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS. 

5.4. Aprēķināto līgumsoda summu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no samaksas par 

saņemto Preci, rakstiski par to informējot PIEGĀDĀTĀJU. 

5.5. Kamēr šis LĪGUMS ir spēkā PIEGĀDĀTĀJAM ir saistošs IEPIRKUMĀ 

iesniegtais piedāvājums. 

5.6. LĪDZĒJI apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām 

šā LĪGUMA izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preču piegādi un 

LĪGUMA izpildi. 
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5.7. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas materiālo atbildību par PASŪTĪTĀJAM un trešajām 

personām nodarītajiem zaudējumiem un nemateriālo kaitējumu, kā arī atlīdzina visus 

izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas PIEGĀDĀTĀJA darbības vai 

bezdarbības rezultātā radušies PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām. 

6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

6.1. LĪGUMA darbības laikā ir pieļaujami LĪGUMA grozījumi, kas tiek veikti saskaņā ar 

Publisko iepirkuma likuma 61.pantā noteikto.  

6.2. LĪGUMU var izbeigt, LĪDZĒJIEM savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts 

ar vienošanos, kuru pievieno LĪGUMAM kā pielikumu, kas kļūst par šā LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu. 

6.3. LĪGUMA saistību neizpildes vai LĪGUMA saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek 

ievēroti LĪGUMA 5.5. punkta nosacījumi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, rakstiski 

paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, prasot 

atlīdzināt zaudējumus. 

6.4. Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta PIEGĀDĀTĀJA maksātnespējas vai tiesiskās 

aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības, rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, vienpusēji izbeigt šo 

LĪGUMU. 

6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU bez PIEGĀDĀTĀJA 

piekrišanas, ja PIEGĀDĀTĀJAM piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% 

(desmit procentus) no LĪGUMCENAS. 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. LĪDZĒJI nav atbildīgi par savu līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, un kurus LĪDZĒJI nevarēja paredzēt 

vai novērst šā LĪGUMA noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties LĪDZĒJI objektīvi 

nevar izpildīt uzņemtās saistības. 

7.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm: 

7.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

7.2.2. kuru LĪGUMA slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

7.2.3. kas nav radies LĪDZĒJA vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 

7.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

7.3. LĪDZĒJS, kuram kļuvis neiespējami izpildīt LĪGUMA noteiktās saistības 

nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 

laikā, jāpaziņo otram LĪDZĒJAM rakstiski par šādu apstākļu rašanos. Nesavlaicīga 

paziņojuma gadījumā LĪDZĒJI netiek atbrīvoti no LĪGUMA saistību izpildes. 

7.4. LĪDZĒJS kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem 

nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās 

problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas). 

7.5. Pēc LĪGUMA 7.3.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas LĪDZĒJI vienojas par 

LĪGUMA izpildes termiņa pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām LĪGUMĀ vai 

arī par LĪGUMA izbeigšanu. 
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8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Šā LĪGUMA izpildei katrs LĪDZĒJS nosaka vienu vai vairākas kontaktpersonas, kuru 

pienākums ir sekot šā LĪGUMA izpildei, tajā skaitā pārbaudīt Preces un informēt par 

šī LĪGUMA izpildi gan savu, gan otru LĪDZĒJU. 

8.2. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona:_____________, tālruņa Nr.: __________, e-pasta 

adrese: ___________ 

8.3. PIEGĀDĀTĀJA kontaktpersona: _____________, tālruņa Nr.: __________, e-pasta 

adrese: ____________. 

8.4. Kontaktpersonu nomaiņas gadījumā otrs LĪDZĒJS par to rakstveidā informē otru 

LĪDZĒJU (trīs) darba dienu laikā. 

8.5. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies LĪGUMA izpildes laikā, LĪDZĒJI risina 

sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

8.6. Šis LĪGUMS sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz 

__ (___________) lapām, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

PIEGĀDĀTĀJA. 

8.7. LĪGUMA pielikumi: 

1. pielikums “Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu 

piedāvājums” uz ____ lapām; 

2. pielikums “Nodošanas-pieņemšanas akts (paraugs)” uz ___ lapām; 

3. pielikums “Defektu konstatācijas akts (paraugs)” uz ____ lapām. 

8.10.Visi šā LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS: 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledža 

 

__________ 

Juridiskā adrese: 
Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 

Juridiskā adrese: 

__________________  

Reģ. Nr. 90000014902 Reģ. Nr._______________ 

PVN reģ. Nr. LV90000076669 PVN reģ. Nr.______________ 

Tel., fakss: 67840744 

Konta Nr.: LV89HABA0551027460473 
Konta Nr.: ___________________ 

Banka: A/S „Swedbank” Banka: ______________  

Kods: HABALV22 Kods: _____________ 

Direktore A. Bukulīte 

____________ /____________/ 

 

 

___________________ 

 ____________ /____________/ 
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1.pielikums 

                                   2018.gada ____._______ Līgumam Nr.______,  

kas noslēgts starp Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu un  

________________ 

Tehniskā specifikācija/piedāvājums 



Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

organizētā iepirkuma  

“Simulāciju centra IT nodrošinājums” 
(Iepirkuma identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF) 

NOLIKUMS 

 

37 

2.pielikums 
2018.gada ____._______ Līgumam Nr.______, 

kas noslēgts starp Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu un 

________________ 

 

Nodošanas – pieņemšanas akts (projekts) 

Rīgā 2018.gada ________________ 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, reģ. Nr.___, juridiskā adrese: 

Hipokrāta iela 1, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ____________________ personā,  

no vienas puses, un 

<>, reģistrācijas Nr._______________ , juridiskā adrese: <> (turpmāk – Piegādātājs), tās 

<amats><vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, bet abi 

kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzēji, paraksta šādu nodošanas - pieņemšanas 

aktu: 

1. Saskaņā ar 2018. gada ___.__________ Iepirkuma līgumu Nr. ________________ 

(turpmāk – Līgums) Piegādātājs ir piegādājis šādas Preces: 

<Preces nosaukums>, < daudzums>, < cena>. 

2. Pasūtītājs konstatē, ka piegādātās Preces atbilst Līguma un tā pielikumos noteiktajām 

Preces tehniskajām un kvalitātes prasībām un šis pieņemšanas-nodošanas akts tiek 

uzskatīts par pamatu rēķina izrakstīšanai. 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

3. Šis Preču pieņemšanas- nodošanas akts ir pušu noslēgtā Līguma neatņemama 

sastāvdaļa, sagatavots uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas 

pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja. 

 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledža 
______________________ 

Juridiskā adrese: 

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079 

Juridiskā adrese: 

 

Reģ. apl. Nr. 90000014902 

 
Reģ. Nr. 

 

 

____________________________  

____________ /____________/ 

 

 

___________________ 

____________ /____________/ 
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3.pielikums 
2018.gada ____._______ Līgumam Nr.______, 

kas noslēgts starp Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu un 

________________ 

 

DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (paraugs) 

_________________________  _________________________ 

/vieta/      /datums/ 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, reģ. Nr. 90000014902, juridiskā 

adrese: Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 (turpmāk - Pasūtītājs), tās direktores Astras Bukulītes 

personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses, un 

 

 

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā 

adrese: _________________ (turpmāk – Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti 

– Līdzēji, pārbaudot 2018. gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ 

(turpmāk – Līgums) piegādāto Preču kvalitāti, konstatēja: 

1. _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī akta 1.punktā norādītos defektus novērsīs bez 

papildus samaksas šādā veidā un 

termiņā:____________________________________________________________________ 

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS: 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledža 
________________ 

  

  

____________ /____________/ 

___________________ 

 ____________ /____________/ 

 

 


