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1. Visp r g  inform cija 

1.1. Iepirkuma identifik cijas numurs 

VCB 2017/02K 

1.2. Pasūt t js  

SIA „VESEL BAS CENTRS „BI ERNIEKI”, turpm k ar  Pasūt t js. 
Pasūt t ja rekviz ti: 
adrese: Lielv rdes iel  68/1, R g , LV-1006; 
re istr cijas Nr. 40003320463 
t lrunis 67577772, fakss 67577772 
Bankas rekviz ti: 
AS SEB banka 
Bankas kods UNLALV2X 
Konta Nr. LV95UNLA0034100753100 

1.3. Iepaz šan s ar atkl ta konkursa nolikumu 

1.3.1. Ar atkl ta konkursa nolikumu (turpm k tekst  Nolikums) un p rējo konkursa dokument ciju 
(skaidrojumi, groz jumi, atbildes uz jaut jumiem) var iepaz ties un to lejupl dēt Pasūt t ja 
interneta m jas lap  www.vcbikernieki.lv, sadaļ  „Iepirkumi”, adrese: 
http://www.vcbikernieki.lv/index.php?l=1&ll=3. 

1.3.2. Ar iepirkuma dokument cijas ori in liem bez maksas var iepaz ties R g , Lielv rdes iel  68/1, 
Vesel bas centr  „Bi ernieki”, 123. kabinet  darba dien s no plkst. 9:00 l dz 15:00, t lrunis +371 
67577772, fakss +371 67577772, e- pasts: sekretare@dcb.lv, s kot ar dienu, kad uzaicin jums 
piedal ties atkl t  konkurs  ir publicēts Iepirkumu uzraudz bas biroja m jas lap  internet , l dz 
2018. gada 5. janv rim. 

1.3.3. Kontaktpersonas: 
1.3.3.1. par tehnisko specifik ciju- M reta Audere, t lr. +371 26191440; 
1.3.3.2. par procedūru- Aivars Bisenieks, t lr. +371 26405984. 

1.4. Papildu inform cijas sniegšana 

1.4.1. Ieinteresētais pieg d t js var rakstiski piepras t papildu inform ciju izmantojot e- pastu, faksu 
vai pastu, adresējot to iepirkuma komisijai. 

1.4.2. Iepirkuma komisija pēc ieinteresēt  pieg d t ja piepras juma sniedz papildu inform ciju par 
Nolikum  iekļautaj m pras b m attiec b  uz pied v jumu sagatavošanu un iesniegšanu vai 
pretendentu atlasi, ja piepras jums iesniegts laikus, t.i., t , lai iepirkuma komisija varētu sniegt 
atbildi piecu darba dienu laik , bet ne vēl k k  sešas dienas pirms pied v jumu iesniegšanas 
termiņa beig m. Ja ieinteresētais pieg d t js nav piepras jumu iesniedzis laikus, iepirkuma 
komisijai ir ties bas nesniegt papildu inform ciju. 

1.4.3. Lūgumi sniegt papildu inform ciju adresējami: SIA „VESEL BAS CENTRS „BI ERNIEKI” 
atkl ta konkursa “Dzirdes apar tu pieg de izsniegšanai bērniem”, VCB 2017/02K, iepirkuma 
komisijai, adrese: R g , Lielv rdes iel  68/1, LV-1006, Vesel bas centr  „Bi ernieki”, t lrunis 
+371 67577772, fakss +371 67577772, e- pasts: sekretare@dcb.lv. 

1.4.4. Atbildes uz ieinteresēto pieg d t ju jaut jumiem Pasūt t js nosūta pieg d t jam, kurš uzdevis 
jaut jumu atbilstoši tam, k ds sakaru l dzeklis izmantots: e- past  uzdotam jaut jumam- pa e- 
pastu, faksam- pa faksu, pasta sūt jumam- pa pastu. 

1.4.5. Iespējamos groz jumus, papildin jumus Nolikum , Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz 
ieinteresēto pieg d t ju jaut jumiem Pasūt t js ievieto sav  interneta m jas lap  
www.vcbikernieki.lv, sadaļ  „Iepirkumi”. Tiek uzskat ts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu 
inform ciju, groz jumus, papildin jumus Nolikum , Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz 

http://www.vcbikernieki.lv/
http://www.vcbikernieki.lv/index.php?l=1&ll=3
mailto:sekretare@dcb.lv
mailto:sekretare@dcb.lv
http://www.vcbikernieki.lv/
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ieinteresēto pieg d t ju jaut jumiem, ja Pasūt t js tos ir ievietojis interneta m jas lap  adresē: 
http://www.vcbikernieki.lv/index.php?l=1&ll=3. 

1.4.6. Pa faksu un e- pastu nosūt tie/saņemtie dokumenti tiek uzskat ti par informat viem, izņemot 
Nolikuma 1.9. punkt  noteikto gad jumu. Par juridiski saistošiem tiek uzskat ti dokumentu 
ori in li, k  ar  ar drošu elektronisko parakstu parakst ti dokumenti. 

1.5. Iepirkuma procedūras dokumentu groz jumi 
1.5.1. Iepirkuma komisijai ir ties bas izdar t groz jumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja 

t dēj di netiek būtiski main tas tehnisk s specifik cijas, kvalifik cijas pras bas, vai citas pras bas. 
1.5.2. Izdarot groz jumus, likum  noteiktaj  k rt b  tiek main ts ar  pied v jumu iesniegšanas 

termiņš, lai pied v jumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad publicēts paziņojums par izmaiņ m vai 
papildu inform ciju Iepirkumu uzraudz bas biroja t mekļvietnē, būtu vismaz puse no s kotnēji 
noteikt  pied v jumu iesniegšanas termiņa, bet ne s ks par septiņ m dien m. 

1.5.3. Ja Pasūt t js pagarina noteikto pied v jumu iesniegšanas termiņu bez iepirkuma procedūras 
dokumentu groz šanas, š da pied v jumu iesniegšanas termiņa pagarin šana nav uzskat ma par 
groz jumiem iepirkuma procedūras dokumentos.  

1.6. Pied v jumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un k rt ba 

1.6.1. Ieinteresēt s personas pied v jumus var iesniegt l dz 2018. gada 5. janv rim plkst.1200 R g , 
Lielv rdes iel  68/1, Vesel bas centr  „Bi ernieki”, 123. kabinet  darba dien s no plkst. 9:00 l dz 
15:00, iesniedzot person gi, nosūtot pa pastu, vai ar kurjerpastu t , lai pied v jums tiktu saņemts 
l dz 2018. gada 5. janv rim plkst.1200. Pied v jums, kas tiks saņemts pēc minēt  termiņa, tiks 
neatvērts atdots/nosūt ts atpakaļ iesniedzējam. 

1.6.2. Iepirkumu un l gumu daļas kontaktpersona re istrē visus pied v jumu iesniedzējus. Iesniedzot 
pied v jumu, pretendenta p rst vis nor da savu v rdu, uzv rdu, pretendenta nosaukumu, adresi, e-
pasta adresi, t lruņa un faksa numuru. 

1.7. Pied v jumu atvēršana 

1.7.1. Pied v jumi tiks atvērti 2018. gada 5. janv r  plkst. 1200 R g , Lielv rdes iel  68/1, Vesel bas 
centr  „Bi ernieki”, 123. kabinet . 

1.7.2. Konkursa pied v jumu atvēršanas sēde ir atkl ta. 

1.8. Pied v juma der guma termiņš 

Nav noteikts 

1.9.  Paziņojums par atkl ta konkursa rezult tiem 

Tr s darba dienu laik  pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma l guma slēgšanu vai konkursa 
izbeigšanu vai p rtraukšanu, komisija vienlaikus vien  dien  visiem pretendentiem nosūta 
rezult tu paziņojumus pa elektronisko pastu, pievienojot skenētu dokumentu, un faksu (ja 
pretendents to nor d jis pied v jum ), k  ar  pa pastu, izmantojot VAS „Latvijas Pasts” 
pakalpojumus. 

1.10. Pied v juma noformēšana 

1.10.1. Pied v jums j iesniedz slēgt  (aizl mēt ) aploksnē. 
1.10.2. Uz pied v juma aploksnes j būt sekojoš m nor dēm: 

 Atkl tam konkursam “Dzirdes apar tu pieg de izsniegšanai bērniem”; 
 iepirkuma ID Nr. VCB 2017/02K; 
 R g , Lielv rdes iel  68/1, LV-1006; 
 Pretendenta nosaukums un adrese; 
 Atz me: “Atvērt tikai konkursa komisijas kl tbūtnē”. 

http://www.vcbikernieki.lv/index.php?l=1&ll=3
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1.10.3. Pied v jums j iesniedz: 1 (viens) ORI IN LS eksempl rs un 1 (viena) KOPIJA. 
1.10.4. Pied v jums j iesniedz rakstveid , latviešu valod  ar satura r d t ju, lap m j būt caurauklot m 

ar diegu un sanumurēt m. Uz pēdēj s lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs 
nostiprin ms ar p rl mētu lapu, kur  nor d ts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina 
pretendenta p rst vis. 

1.10.5. Noformējot pied v jumu, j ievēro spēk  esošo normat vo aktu pras bas dokumentu 
noformēšanai. 

1.10.6. Par pretendentu pied v jumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normat vo aktu un š  Nolikuma 
pras b m, iepirkuma komisija var lemt un tos noraid t, ņemot vēr  lietder bas apsvērumus, k  ar  
to, k  tas ietekmē iepirkuma priekšmetu. 

1.10.7. Pied v juma tekstam j būt skaidri salas mam, lai izvair tos no jebk d m šaub m un 
p rpratumiem, kas attiecas uz v rdiem un skaitļiem, un bez iestarpin jumiem, sv trojumiem, 
izdzēsumiem vai matem tisk m kļūd m. 

1.10.8. Gad jum , ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp pied v juma ori in lu un kopiju, par 
pareizu tiek uzskat ts ori in l  nor d tais pied v jums. 

1.10.9. Saņemot aploksni, kas nav aizl mēta (aizvērta), iepirkuma komisijas atbild g  persona sast da 
rakstisku izziņu, kur  nor da aploksnes boj juma veidu, saņemšanas laiku un apst kļus. 

1.10.10. Pretendents iesniedz parakst tu pied v jumu. Ja pied v jumu paraksta persona, kurai 
nav statūtos noteikt s p rst v bas ties bas, pied v jumam j pievieno pilnvara p rst vēt 
pretendentu. 

1.10.11. Ja pretendents iesniedz dokumentu svešvalod , tam j pievieno pretendenta apliecin ts 
tulkojums latviešu valod .  

1.10.12. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija j apliecina 
normat vajos aktos noteiktaj  k rt b . 

1.10.13. Pretendents iesniedzot pied v jumu ir ties gs visu iesniegto dokumentu atvasin jumu 
un tulkojumu pareiz bu apliecin t ar vienu apliecin jumu, ja viss pied v jums ir cauršūts vai 
caurauklots. 

1.11. Pied v juma nodrošin jums 

Pied v juma nodrošin jums netiek pras ts. 

2. Inform cija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts  
2.1.1. Iepirkuma priekšmets: Dzirdes apar tu (turpm k ar  Aparatūra vai Prece) pieg de izsniegšanai 

bērniem saskaņ  ar Tehnisko specifik ciju (Nolikuma 1. pielikums), t.sk., 
programmnodrošin juma un datortehnikas pieg de un lietošanas ties bu pieš iršana Pasūt t jam uz 
visu l guma darb bas laiku. 

2.1.1. Klasifik cija: CPV kods- 33185000-0 (dzirdes apar ti) 
2.1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadal ts daļ s. 
2.1.3. Pretendents var iesniegt pied v jumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kop . 
2.1.4. Pretendents nevar iesniegt pied v juma variantus. 

2.2. Iepirkuma l guma izpildes laiks, vieta, k rt ba 

2.2.1. L gums st jas spēk  ar dienu, kad to paraksta Pasūt t js un Pasūt t ja izvēlētais pretendents 
(Konkursa uzvarēt js, l gum  attiec gi Pieg d t js), un ir spēk  l dz taj  noteikto saist bu piln gai 
izpildei. 

2.2.2. Aparatūras pieg de- no L guma noslēgšanas l dz 2019. gada 31. decembrim atseviš s partij s, 
pēc Pasūt t ja piepras juma. 

2.2.3. Puses ir ties gas vienoties par Aparatūras pieg di pēc 2019. gada 31. decembra, nemainot 
cenas. 
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2.2.4. L guma izpildes (Aparatūras pieg des) vieta: R g , Lielv rdes iel  68/1, Vesel bas centr  
„Bi ernieki”. 

2.2.5. Aparatūras bezmaksas garantijas remonts- 2 (divus) gadus pēc izsniegšanas lietot jam. 
2.2.6. Aparatūras remonti, par kuriem maks  Aparatūras lietot js- 3 (tr s) gadus pēc garantijas 

termiņa beig m. 
2.2.7. L gums var tikt priekšlaic gi izbeigts, ja no valsts budžeta piln gi vai daļēji netiek pieš irts 

finansējums Aparatūras apmaksai. 
2.2.8. Pieg d t jam j nodrošina katrai pieg d t s Aparatūras vien bai kvalitat vas lietošanas 

instrukcijas latviešu valod . 
2.2.9. Pieg d tajam 10 (desmit) darba dienu laik  pēc L guma noslēgšanas bez maksas j nodrošina 

Pasūt t jam datora darba stacija (pilns komplekts, ieskaitot LED monitoru) dzirdes apar tu 
programmēšanas vajadz b m. 

2.2.10. Pieg d tajam 10 (desmit) darba dienu laik  pēc L guma noslēgšanas bez maksas j nodrošina 
Pasūt t jam pied v to dzirdes apar tu programmēšanas modulis. 

2.2.11. Pieg d tajam 10 (desmit) darba dienu laik  pēc L guma noslēgšanas bez maksas j nodrošina 
Pasūt t jam programmēšanas kabeļu p ris un adapteri, dzirdes apar tu tiev s skaņas caurul tes un 
auss ieliktņi atvērtai akustikai, u.c., pied v tajiem modeļiem nepieciešamie atribūti- pēc Pasūt t ja 
piepras juma. 

2.2.12. Pieg d tajam 10 (desmit) darba dienu laik  pēc L guma noslēgšanas bez maksas j nodrošina 
visu dzirdes apar tu izsniegšanas lietot jiem pakalpojum  iesaist to Pasūt t ja speci listu apm c ba 
lietot pied v to programmēšanas iek rtu. 

2.2.13. L guma 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11. punkt  noteikto Pieg d t js nodod Pasūt t jam bezmaksas 
lietošan  uz visu L guma darb bas laiku. 

3. Pras bas pretendentiem 

3.1. Pretendents ir re istrēts normat vajos aktos noteiktaj  k rt b . 
3.2. Pretendents tiek izslēgts no turpm kas dal bas Konkurs  PIeL 42. panta pirmaj  un otraj  daļ  

noteiktajos gad jumos un PIeL 42. pant  noteiktaj  k rt b . 
3.3. Ja pretendents vai person lsabiedr bas biedrs, ja pretendents ir person lsabiedr ba, atbilst 

PIeL 42. panta pirm s daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkt  vai otr s daļas 1. vai 2. punkt  minētajam 
izslēgšanas gad jumam, pretendents nor da to pied v jum  un, ja tiek atz ts par t du, kuram būtu 
pieš iramas l guma slēgšanas ties bas, iesniedz skaidrojumu un pier d jumus par nodar t  
kaitējuma atl dzin šanu vai noslēgtu vienošanos par nodar t  kaitējuma atl dzin šanu, 
sadarbošanos ar izmeklēšanas iest dēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai 
person lvad bas pas kumiem, lai pier d tu savu uzticam bu un novērstu t du pašu un l dz gu 
gad jumu atk rtošanos n kotnē. Vērtējot pretendentu uzticam bas nodrošin šanai iesniegto 
pier d jumu atbilst bu, iepirkuma komisija piemēro PIeL 43. panta noteikumus. 

3.4. Pasūt t js izslēgs pretendentu no turpm k s dal bas iepirkuma procedūr  š dos gad jumos: 
3.4.1. pretendents (k  l gumslēdzēja puse vai l gumslēdzējas puses dal bnieks vai biedrs, ja 

l gumslēdzēja puse ir bijusi pieg d t ju apvien ba vai person lsabiedr ba), t  dal bnieks vai 
biedrs (ja pretendents ir pieg d t ju apvien ba vai person lsabiedr ba) nav pild jis ar šo 
Pasūt t ju noslēgtu iepirkuma l gumu, visp r go vienošanos vai koncesijas l gumu un t dēļ 
Pasūt t js vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma l gum , visp r g s vienošan s 
noteikumos vai koncesijas l gum  paredzēt s ties bas vienpusēji atk pties no iepirkuma 
l guma, visp r g s vienošan s vai koncesijas l guma; 

3.4.2. pretendents ir izdar jis smagu profesion l s darb bas p rk pumu: 
 negod ga konkurence, maldinoša rekl ma un negod ga komercprakse; 
 gr matved bas un statistisk s inform cijas noteikumu p rk pšana; 
 darba samaksas noteikumu p rk pšana; 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42
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kas liek apšaub t t  god gumu, vai nav pild jis ar pasūt t ju vai publisko partneri noslēgtu 
iepirkuma l gumu, visp r go vienošanos vai koncesijas l gumu, un šis fakts ir atz ts ar t du 
kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas st jies spēk  un kļuvis neapstr dams 
un nep rsūdzams; 

3.4.3. uz person lsabiedr bas biedru, ja pretendents ir person lsabiedr ba, ir attiecin mi 
Nolikuma 3.4.2. punkta nosac jumi; 

3.4.4. uz pretendenta nor d to apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērt ba ir vismaz 10 procenti no kopēj s publiska būvdarbu, pakalpojuma vai 
pieg des l guma vērt bas, ir attiecin mi Nolikuma 3.4.1. vai 3.4.2. punkta nosac jumi; 

3.4.5. uz pretendenta nor d to personu, uz kuras iespēj m pretendents balst s, lai apliecin tu, 
ka t  kvalifik cija atbilst paziņojum  par l gumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktaj m pras b m, ir attiecin mi Nolikuma 3.4.1. vai 3.4.2. punkta nosac jumi. 

3.5. Pretendentam ir ekskluz vas ties bas attiec g  ražot ja dzirdes apar tus, komplektējošos 
piederumus un to rezerves daļas izplat t Latvij  un nodrošin t servisa apkalpošanu ekspluat cijas 
laik . 

3.6. Pretendenta pied v tie dzirdes apar ti atbilst vis m pamatpras b m, kas ir izkl st tas 
atbilstošaj s direkt v s, un ir ievērotas attiec g s atbilst bas novērtēšanas procedūras izplat šanai 
Eiropas Savien b . Piemērotais dokuments ir declaration of conformity. 

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendenta pieteikums dal bai Konkurs  (aizpild ta Nolikuma 2. pielikuma forma). 
4.2. Ražot ja vai t  p rst vja apliecin jums (ori in ls vai kopija), ka pretendentam ir ekskluz vas 

ties bas attiec g  ražot ja dzirdes apar tus, komplektējošos piederumus un to rezerves daļas izplat t 
Latvij , nodrošin t servisa apkalpošanu ekspluat cijas laik . 

4.3. Spēk  esošs CE sertifik ts (kopija) vai ekvivalents un Eiropas Kopienas (EK) ražot ja 
atbilst bas deklar cija vai ekvivalents (kopija) katram pied v tajam modelim. 

4.4. Tehniskais pied v jums- aizpild ta Nolikuma 1. pielikuma „Tehnisk  specifik cija” tabula 
(Nolikuma 1. pielikums): 

4.4.1. Tehniskaj  pied v jum  pretendents nor da: (3) kolonn - pied v to dzirdes apar ta 
modeli un t  pilnu tehnisko raksturojumu atbilstoši katrai (2) kolonn  noteiktajai pras bai, 
un ieskaitot visu grupu dzirdes apar tu atbilst bu Tehnisk s specifik cijas 1.4. punkt  
noteiktaj m kop gaj m pras b m t , lai komisija varētu novērtēt atbilst bu vis m tehnisk s 
specifik cijas pras b m; 

4.4.2. pretendentam j aizpilda visas Tehnisk s specifik cijas poz cijas. 
4.5. Finanšu pied v jums aizpildot Nolikuma 4. pielikuma formu. 

4.5.1. Finanšu pied v jum  pretendents nor da: 
 (4) kolonn  pretendents nor da 1 (vienas) vien bas cenu euro; 
 (5) kolonn  pretendents nor da attiec g s grupas summu euro; 
zem 5. grupas pied v juma pēdēj  tabulas rind  „Summa kop  par visu iepirkuma 
apjomu (5 grup m), euro, bez PVN” pretendents nor da kopējo summu. 

4.5.2. pied v juma cen  ir j ietver Preces cena, programmnodrošin juma un datortehnikas 
izmaksas, nodokļi, nodevas, transporta izmaksas, visas citas izmaksas, izņemot PVN, 
kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūt jumu; 

4.5.3. Finanšu pied v jum  cenas j nor da euro, ar ne vair k k  2 (diviem) cipariem aiz 
komata; 

4.5.4. pretendentam j aizpilda visas Finanšu pied v juma poz cijas; 
4.5.5. Par finanšu pied v juma aritmētisko precizit ti atbild pretendents. Pasūt t js finanšu 

pied v juma form  nav ievietojis aizsarg tas formulas. 
4.6. (1) Pasūt t js pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu k  s kotnējo 

pier d jumu atbilst bai paziņojum  par l gumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktaj m 
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pretendentu atlases pras b m. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 
procedūras dokumentu, lai apliecin tu, ka tas atbilst paziņojum  par l gumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktaj m pretendentu atlases pras b m, tas iesniedz šo dokumentu ar  
par katru personu, uz kuras iespēj m tas balst s, lai apliecin tu, ka t  kvalifik cija atbilst 
paziņojum  par l gumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktaj m pras b m, un par t  
nor d to apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērt ba ir vismaz 10 
procenti no iepirkuma l guma vērt bas. Pieg d t ju apvien ba iesniedz atseviš u Eiropas vienoto 
iepirkuma procedūras dokumentu par katru t s dal bnieku. 

(2) Pretendents var pasūt t jam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis 
iesniegts cit  iepirkuma procedūr , ja apliecina, ka taj  iekļaut  inform cija ir pareiza. 

(3) Pasūt t jam jebkur  iepirkuma procedūras stadij  ir ties bas pras t, lai pretendents iesniedz visus 
vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilst bu paziņojum  par l gumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktaj m pretendentu atlases pras b m. Pasūt t js nepieprasa t dus dokumentus un 
inform ciju, kas ir t  r c b  vai ir pieejama publisk s datub zēs. 

(4) Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) pretendents aizpilda atbilstoši pras b m, 
kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janv ra stenošanas regula Nr.2016/7, Eiropas 
vienot  iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) veidlapa ( stenošanas regulas Nr.2016/7 2. 
pielikums) pieejama Eiropas Komisijas m jas lap , adrese: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv. 

5. Pied v jumu vērtēšana un pied v juma izvēles kritērijs 

5.1. Pied v jumu vērtēšana 

5.1.1. Vērtēšana notiek sekojoši: 
5.1.1.1. pied v jumu noformējuma p rbaude; 
5.1.1.2. visu pretendentu atbilst bas PIeL 42. panta pirm s daļas 2. punkta noteikumiem 

p rbaude konstatējot nodokļu nomaksas st vokli uz pied v jumu iesniegšanas termiņa pēdējo 
dienu; 

5.1.1.3. pretendentu atbilst bas kvalifik cijas pras b m p rbaude; 
5.1.1.4. pied v jumu atbilst bas p rbaude; 
5.1.1.5. pied v juma iepirkuma l guma slēgšanas ties bu pieš iršanai izvēle saskaņ  ar 

noteiktajiem pied v juma izvērtēšanas kritērijiem; 
5.1.1.6. pretendenta, kuram būtu pieš iramas iepirkuma l guma slēgšanas ties bas, atbilst bas 

PIeL 42. panta, k  ar  PIeL 43. panta (ja attiecin ms) noteikumiem p rbaude. 
5.1.2. Komisija ir ties ga izslēgt pretendentu no t l k s dal bas iepirkuma procedūr  gad jumos, ja: 

5.1.2.1. pretendents neatbilst šaj  Nolikum  nor d tajiem kritērijiem; 
5.1.2.2. pretendents izslēdzams atbilstoši PIeL noteikumiem; 
5.1.2.3. pretendents nor d jis nepatiesas ziņas; 
5.1.2.4. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilst bu minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis 

visus 4. punkt  nor d tos dokumentus vai pras to inform ciju); 
5.1.2.5. pied v jums neatbilst normat vajos aktos un Nolikum  nor d taj m pras b m; 
5.1.2.6. pretendenta pied v jums ir nepamatoti lēts. 

5.1.3. Ja pied v jums š ietami ir nepamatoti lēts, komisija, r kojas PIeL 53. pant  noteiktaj  k rt b . 
5.1.4. Komisijai ir ties bas p rbaud t pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejam s datu 

b zēs un re istros, k  ar  piepras t inform ciju no kompetent m iest dēm. 
5.1.5. Ja pretendenta iesniegt  inform cija atš iras no publiski pieejam s datu b zēs un re istros 

atrodam s, iepirkuma komisija pieprasa pretendentam izskaidrot iesniegto inform ciju. 
5.1.6. Vis  Konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro t s ties bu normas, 

kuras bija spēk  iepirkuma izsludin šanas dien . 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv
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5.2. Pied v juma izvēles kritērijs 

5.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdev g ko pied v jumu, kur  saimniecisk  
izdev guma kritērijs ir viszem k  cena. 

5.2.2. Vien das cenas gad jum  komisija izvēlas pretendentu, kas ir nacion la l meņa darba devēju 
organiz cijas biedrs un ir noslēdzis kopl gumu ar arodbiedr bu, kas ir nacion la l meņa 
arodbiedr bas biedre (ja pied v jumu iesniegusi person lsabiedr ba vai personu apvien ba, 
kopl gumam j būt noslēgtam ar katru person lsabiedr bas biedru un katru personu apvien bas 
dal bnieku). 

5.2.3. Vien das cenas gad jum  komisija pretendentiem pieprasa Nolikuma 5.2.2. punkt  minēto 
inform ciju. 

5.2.4. Ja pēc š  kritērija pretendentu novērtējums ir vien ds, komisija r ko sēdi, kur  veic izlozi, 
pieaicinot pretendentu p rst vjus. 

6. Iepirkuma l guma slēgšana 

6.1.  Pasūt t js slēgs ar izraudz to pretendentu iepirkuma l gumu pamatojoties uz pretendenta 
pied v jumu, saskaņ  ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma l guma projektu (Nolikuma 3. 
pielikums). 

6.2. L guma slēgšanas laik  l guma noteikumi nav Pasūt t ja un pretendenta apspriešanas un 
main šanas priekšmets. 

6.3. Gad jum , ja par uzvarēt ju atz tais pretendents atsak s slēgt l gumu atbilstoši l guma projekta 
noteikumiem, tiek uzskat ts, ka pretendents atsak s slēgt l gumu, un komisija ir ties ga pieņemt 
lēmumu iepirkuma l guma slēgšanas ties bas pieš irt n kamajam pretendentam, kurš pied v jis 
saimnieciski visizdev g ko pied v jumu, vai p rtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 
pied v jumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma l guma slēgšanas ties bas pieš irt n kamajam 
pretendentam, kurš pied v jis saimnieciski visizdev g ko pied v jumu, bet tas atsak s slēgt 
iepirkuma l gumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu p rtraukt iepirkuma procedūru, 
neizvēloties nevienu pied v jumu. Komisija p rbauda vai n kamo saimnieciski visizdev g ko 
pied v jumu iesniegušais pretendents nav uzskat ms par vienu tirgus dal bnieku kop  ar s kotnēji 
izraudz to pretendentu, kurš atteic s slēgt iepirkuma l gumu ar Pasūt t ju, k  ar  š  pretendenta 
atbilst bu PIeL 42. panta, k  ar  PIeL 43. panta (ja attiecin ms) izslēgšanas noteikumiem. 

6.4. Pretendentam ir pien kums 5 darba dienu laik  no Pasūt t ja uzaicin juma parakst t iepirkuma 
l gumu. 

6.5. Gad jum , ja Nolikuma 6.4. punkt  noteiktais termiņš tiek p rsniegts par 5 darba dien m, tiek 
uzskat ts, ka pretendents ir atteicies slēgt iepirkuma l gumu. 

 

Nolikumam k  neatņemamas sast vdaļas ir sekojoši pielikumi: 
Nr.1.- tehnisk  specifik cija; 
Nr.2.- pieteikuma forma par piedal šanos atkl t  konkurs ; 
Nr.3.- iepirkuma l guma projekts; 
Nr.4.- finanšu pied v juma forma. 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdēt ja:   Ilze Mežinska 
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2. pielikums 
atkl ta konkursa „Dzirdes apar tu pieg de izsniegšanai bērniem” 

ID Nr. VCB 2017/02K nolikumam 

PIETEIKUMS (forma) 
par piedal šanos atkl t  konkurs  

“Dzirdes apar tu pieg de izsniegšanai bērniem”, ID Nr. VCB 2017/02K 

Pretendents, __________________________________________________________,  
(pretendenta pilns nosaukums) 

vienotais re . Nr. ___________________, 

juridisk  adrese ______________________________________, LV-____, 

biroja adrese _________________________________________, LV-____, 

t lr. ___________, fakss ___________, e- pasts:____________________, 

Banka: AS  _______________________ , 

Bankas kods:  _____________________ , 

Konta Nr. ________________________ , 

t  _______________________________________________________________ person  
(pretendenta p rst vja amats, v rds, uzv rds) 

ar š  pieteikuma iesniegšanu pretendents: 
1. piesak s piedal ties atkl t  konkurs  „Dzirdes apar tu pieg de izsniegšanai bērniem”, ID Nr. 

VCB 2017/02K; 
2. apņemas ievērot visas atkl ta konkursa Nolikuma pras bas; 
3. atz st sava pieteikuma un pied v juma spēk  esam bu l dz atkl t  konkursa komisijas lēmuma 

pieņemšanai, bet gad jum , ja tiek atz ts par uzvarēt ju - l dz l guma noslēgšanai; 
4. apņemas, ja tiek atz ts par uzvarēt ju, slēgt iepirkuma l gumu un izpild t visus l guma 

noteikumus saskaņ  ar konkursa Nolikuma 3. pielikumu; 
5. apliecina, ka pretendenta statuss pēc Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 (2008. gada 6. 

augusts) noteikumiem: pretendents ir / nav MVU (mazais vai vidējais uzņēmums); 
6. apliecina, ka visas iesniegt s ziņas ir patiesas. 

Paraksts: 
 

_______________________ 
(pretendenta p rst vis)
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3. pielikums 
atkl ta konkursa “Dzirdes apar tu pieg de izsniegšanai bērniem”, 

ID Nr. VCB 2017/02K nolikumam 

L gums Nr. _________________ 

par dzirdes apar tu pieg di izsniegšanai bērniem 

R g ,         201_. gada __. ___________ 

SIA „VESEL BAS CENTRS „BIĶERNIEKI”, re . Nr. 40003320463, kuru pamatojoties uz 
statūtiem p rst v t s valdes priekšsēdēt ja Lidija Strode, turpm k tekst  saukta „Pasūt t js”, no 
vienas puses, un 

__________________, re . Nr. ___________, kuru pamatojoties uz statūtiem p rst v t s 
_________________, turpm k tekst  „Pieg d t js”,  

abi kop  un katrs atseviš i turpm k saukti “Puses”, 

Pusēm ņemot vēr , ka Pieg d t js ir atz ts par uzvarēt ju Pasūt t ja r kotaj  atkl t  konkurs  
“Dzirdes apar tu pieg de izsniegšanai bērniem”, ID Nr. VCB 2017/02K, turpm k tekst  saukts 
Konkurss, 

noslēdz š du l gumu (turpm k „L gums”): 

1.L guma priekšmets, t  vērt ba. 
1.1. L guma priekšmets ir dzirdes apar tu (turpm k tekst  ar  „Aparatūra”) pieg de Pasūt t jam. 
1.2. Aparatūrai j atbilst Konkurs  noteiktaj m tehniskaj m pras b m. 
1.3. Pieg des vieta- Latvijas bērnu dzirdes centrs Vesel bas centr  „Bi ernieki”, Lielv rdes iel  68/1, 

R g . 
1.4. Aparatūras modeļi noteikti L guma 1. pielikum , cenas noteiktas 2. pielikum , un atbilst 

Pieg d t ja pied v jumam Konkurs . 
1.5. Pasūt t jam nav pien kums ieg d ties visu Konkurs  nor d to Aparatūras apjomu, bet t du 

daudzumu, k ds nepieciešams Pasūt t ja darb bas nodrošin šanai valsts pieš irt  finansējuma 
ietvaros. 

1.6. L guma 1. pielikum  nor d tais Aparatūras apjoms ir maksim lais prognozējamais. Pasūt t js ir 
ties gs iepirkt katr  grup  maz kus Aparatūras apjomus nek  nor d ts L guma 1. pielikum . 

1.7. L guma kopēj  summa noteikta l dz EUR _____,__ ( euro un  centi) bez PVN, turpm k 
L gumcena. 

1.8. PVN nav L guma priekšmeta daļa, PVN tiek piemērots un maks ts atbilstoši normat vajos aktos 
noteiktajam. 

1.9. Pieg d t jam ir saistošas visas Konkursa nolikuma pras bas. 

2. Pušu saist bas. 
2.1. Piegādātāja saistības. 

2.1.1. Pieg d t js apņemas veikt savlaic gu Aparatūras pieg di 15 (piecpadsmit) darba dienu laik  no 
br ža, kad Pasūt t js izdara pasūt jumu. 

2.1.2. Pieg d t js ir atbild gs par Aparatūras atbilst bu Latvijas Republikas normat vo aktu pras b m. 
2.1.3. Pieg d t js uz sava rē ina nodrošina nepieciešamo Aparatūras sertifik ciju Latvijas Republik , 

ja to paredz normat vie akti. 
2.1.4. Pieg d t jam j nodrošina Aparatūras bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laik  pēc 

Aparatūras izsniegšanas lietot jam br ža, 1 (vienas) darba dienas laik  izdarot Aparatūras remontu. 
2.1.5. Pieg d t jam j nodrošina katrai pieg d t s Aparatūras vien bai kvalitat vas lietošanas 

instrukcijas latviešu valod . 
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2.1.6. Pieg d tajam 10 (desmit) darba dienu laik  pēc L guma noslēgšanas bez maksas j nodrošina 
Pasūt t jam datora darba stacija (pilns komplekts, ieskaitot LED monitoru) dzirdes apar tu 
programmēšanas vajadz b m. 

2.1.7. Pieg d tajam 10 (desmit) darba dienu laik  pēc L guma noslēgšanas bez maksas j nodrošina 
Pasūt t jam pied v to dzirdes apar tu programmēšanas modulis. 

2.1.8. Pieg d tajam 10 (desmit) darba dienu laik  pēc L guma noslēgšanas bez maksas j nodrošina 
Pasūt t jam programmēšanas kabeļu p ris un adapteri, dzirdes apar tu tiev s skaņas caurul tes un 
auss ieliktņi atvērtai akustikai, u.c., pied v tajiem modeļiem nepieciešamie atribūti- pēc Pasūt t ja 
piepras juma. 

2.1.9. Pieg d tajam 10 (desmit) darba dienu laik  pēc L guma noslēgšanas bez maksas j nodrošina 
visu dzirdes apar tu izsniegšanas lietot jiem pakalpojum  iesaist to Pasūt t ja speci listu apm c ba 
lietot pied v to programmēšanas iek rtu. 

2.1.10. L guma 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8. punkt  noteikto Pieg d t js nodod Pasūt t jam bezmaksas 
lietošan  uz visu L guma darb bas laiku. 

2.2 Pasūtītāja saistības. 
2.2.1. Pasūt t js apņemas savlaic gi veikt samaksu par aparatūru L gum  noteiktaj  k rt b . 
2.2.2. Pasūt t js apņemas nodrošin t Pieg d t ja pieg d t s Aparatūras nekavējošu pieņemšanu. 

3. Aparatūras pasūtīšana un nodošana - pieņemšana. 
3.1.Aparatūra tiek pasūt ta un pieg d ta atseviš s partij s atkar b  no Pasūt t jam nepieciešam  

apjoma un valsts pieš irt  finansējuma. 
3.2. Pušu kontaktpersonas L guma izpildei: 

3.2.1. Pasūt jumu veic Pasūt t ja pilnvarotais p rst vis __________________, t lrunis +371 
________, e-pasta adrese: _@_.__. 

3.2.2. Pasūt jumu pieņem Pieg d t ja pilnvarotais p rst vis _______________, t lr. ________, e- 
pasts: ______@________. 

3.3. Pasūt jums tiek izdar ts elektronisk s sarakstes veid . 
3.4. Pasūt t s Aparatūras partijas pieg di Pieg d t jam j veic 15 darba dienu laik . 
3.5. Par pieg d t s Aparatūras pieg des dienu tiek uzskat ta diena, kad Pieg d t js Pasūt t jam nodod 

Aparatūru lietošanas k rt b  un Pieg d t ja un Pasūt t ja pilnvarotie p rst vji paraksta attiec gos 
pieņemšanas – nodošanas aktus. 

3.6. Pasūt t js p rbauda pieg d t s Aparatūras atbilst bu tehnisk s specifik cijas pras b m, apjomu, k  
ar  lietot ja instrukcijas latvisk s versijas kvalit ti un atbilst bu ori in lam. 

3.7. Ja Pieg d t js noliktaj  termiņ  Aparatūru (visu vai daļu no t s) nav pieg d jis, pieg d jis 
nekvalitat vu lietošanas instrukciju, tiek sast d ts defekta akts, kur  Pasūt t js nor da atkl tos 
trūkumus. Defekta aktu paraksta Pieg d t ja un Pasūt t ja pilnvaroti p rst vji. 

3.8. Nodošanas – pieņemšanas akta parakst šana iespējama vien gi pēc trūkumu piln gas novēršanas. 
3.9. Ja izsniedzot Aparatūru tiek konstatēts, ka Pieg d t js pieg d jis nekvalitat vu Aparatūru vai 

pieg d jis Aparatūru, kas nav darba k rt b , tiek sast d ts defekta akts, kur  Pasūt t js nor da 
atkl tos trūkumus. Pieg d t jam uz sava rē ina tie j novērš piecpadsmit darba dienu laik . 
Defekta aktu paraksta Pieg d t ja un Pasūt t ja pilnvaroti p rst vji. 

4. Garantijas un risks. 
4.1. Aparatūras garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši no uzst d šanas br ža, ja t  tiek izmantota 

saskaņ  ar ekspluat cijas noteikumu pras b m. 
4.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluat cijas rezult t , apliecina neatkar gs eksperts. 
4.3. Garantijas laik  Pieg d t js apņemas bez maksas veikt boj t s Aparatūras remontu 1 (vienas) 

darba dienas laik  pēc Pasūt t ja telefoniska izsaukuma saņemšanas br ža darba dien s. 
4.4. Pieg d t js ir atbild gs par pieg d jam s Aparatūras nejaušas vai daļējas boj ejas vai boj šanas 

risku l dz t s nodošanai Pasūt t jam. 
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5. Norēķinu kārtība. 
5.1. Pasūt t js veic samaksu par pieg d to Aparatūru pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakst šanas 
30 (tr sdesmit) dienu laik  to p rskaitot Pieg d t ja bankas kont . 
5.2. pašuma ties bas uz Aparatūru p riet no Pieg d t ja uz Pasūt t ju pēc tam kad Pasūt t js veicis 
pilnu samaksu par pieg d to Aparatūras partiju. 

6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana. 
6.1. Pasūt t jam ir ties bas piedz t l gumsodu 0,5 % apmēr  no nepieg d t s Aparatūras vērt bas par 

katru nokavēto Aparatūras pieg des dienu. 
6.2. Pieg d t jam ir ties bas piedz t l gumsodu 0,5 % apmēr  no neapmaks t s Aparatūras vērt bas par 

katru nokavēto samaksas dienu. 
6.3. Ja Pieg d t js nokavē Aparatūras partijas pieg des termiņus divas reizes pēc k rtas, vai ar  vienu 

reizi vair k nek  20 darba dienas, Pasūt t js ir ties gs vienpusēji priekšlaic gi izbeigt L gumu, 
rakstiski paziņojot par to Pieg d t jam. Š d  gad jum  Pasūt t jam ir ties bas piedz t visu 
l gumsoda summu l dz 10 % apmēr  no L gumcenas. 

6.4. Ja Pieg d t js L gum  noteiktaj  k rt b  nav veicis Aparatūras garantijas remontu, tas maks  
Pasūt t jam l gumsodu, kura lielums atbilst nesaremontēt s Aparatūras pirkuma cenai. 

6.5. Par L guma 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9. punktos noteikt  izpildes termiņa kavējumu 
Pasūt t jam ir ties bas piedz t l gumsodu EUR 600,00 (seši simti euro un nulle centi) par katru 
nokavēto dienu. 

6.6. Kopēj  l gumsodu summa nedr kst p rsniegt 10% no L gumcenas. 
6.7. Pasūt t jam ir ties bas ieturēt l gumsodu no Pieg d t jam pien košajiem maks jumiem. 
6.8.  L gumsodu piemērošana L guma izpildes laik  neatbr vo Puses no saist bu izpildes, izņemot 

gad jumu, kad Pasūt t js vienpusēji priekšlaic gi izbeidz L gumu, ja Pieg d t js neveic Aparatūras 
pieg di L gum  noteiktaj  termiņ  un k rt b , vai Aparatūras remontu L gum  noteiktaj  termiņ  
un k rt b . P rtraucot L gumu, pusēm ir j veic norē ini L gum  noteiktaj  apjom  un termiņos.  

7. Nepārvarama vara. 
7.1. Puses tiek atbr votas no atbild bas par l guma piln gu vai daļēju neizpildi, ja š da neizpilde 

radusies nep rvaramas varas vai rk rtēja rakstura apst kļu rezult t , kuru darb ba s kusies pēc 
l guma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nep rvaramas varas vai 
rk rtēja rakstura apst kļiem pieskait mi: stihiskas nelaimes, av rijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darb ba, streiki, iekšējie nemieri, blok des, varas un p rvaldes institūciju r c ba, normat vu aktu, 
kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu ties bas un ietekmē uzņemt s saist bas, pieņemšana un 
st šan s spēk . 

7.2. Valūtas kursu sv rst bas, infl cija un citi biznesa riski nav nep rvarama vara. 
7.3. Pusei, kas atsaucas uz nep rvaram s varas vai rk rtēja rakstura apst kļu darb bu, nekavējoties 

par š diem apst kļiem rakstveid  j paziņo otrai Pusei. Ziņojum  j nor da, k d  termiņ , pēc viņas 
uzskata, ir iespējams un paredzama viņas l gum  paredzēto saist bu izpilde, un, pēc otr s Puses 
piepras juma, š dam ziņojumam ir j pievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un 
kura satur minēto rk rtējo apst kļu darb bas apstiprin jumu un to raksturojumu. 

8. Līguma darbības laiks. 
8.1. L gums st jas spēk  ar dienu, kad to paraksta Pasūt t ja un Pieg d t ja p rst vji, un ir spēk  l dz 

taj  noteikto saist bu piln gai izpildei. 
8.2. Aparatūras pieg de- no L guma spēk  st šan s l dz 2019. gada 31. decembrim atseviš s partij s, 

pēc Pasūt t ja piepras juma. 
8.3. Puses ir ties gas vienoties par Aparatūras pieg di pēc 2019. gada 31. decembra, nemainot cenas. 
8.4. Aparatūras bezmaksas garantijas remonts- 2 (divus) gadus pēc izsniegšanas lietot jam. 
8.5. Aparatūras remonti, par kuriem maks  Aparatūras lietot js- 3 (tr s) gadus pēc garantijas termiņa 

beig m. 
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8.6. L gums var tikt priekšlaic gi izbeigts, ja no valsts budžeta piln gi vai daļēji netiek pieš irts 
finansējums Aparatūras apmaksai. 

9. Nobeiguma noteikumi. 
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarp bas vai str dus puses apņemas risin t savstarpēju sarunu veid . 

Gad jum , ja puses nespēj vienoties, str ds risin ms ties  Latvijas Republik  spēk  esošo 
normat vo aktu noteiktaj  k rt b . 

9.2. L gums var tikt papildin ts, groz ts, vai priekšlaic gi izbeigts Pusēm savstarpēji vienojoties. 
Jebkuras L guma izmaiņas vai papildin jumi tiek noformēti vienošan s protokola veid  un pēc t  
parakst šanas kļūst par š  L guma neatņemam m sast vdaļ m. 

9.3. L guma groz jumi pieļaujami tikai PIeL 61. pant  noteiktajos gad jumos un k rt b . 
9.4. L gums ir sast d ts uz 4 (četr m) lap m ar 2 pielikumiem divos identiskos eksempl ros, no kuriem 

viens glab jas pie Pasūt t ja, otrs pie Pieg d t ja. 
9.5. L guma neatņemamas sast vdaļas uz noslēgšanas br di ir sekojoši pielikumi: 

1. pielikums- Pieg d t ja tehniskais pied v jums Konkursam; 
2. pielikums- Pieg d t ja finanšu pied v jums Konkursam. 

10. Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti.  
Pasūt t js: 
SIA „VESEL BAS CENTRS „BIĶERNIEKI”” 
Lielv rdes iel  68/1, R g , LV-1006  
Re . Nr. 40003320463 
Banka: A/S SEB 
Bankas kods UNLALV2X 
Konta Nr. LV95UNLA0034100753100 
T lr. +371 67576279, fakss +371 67577772, e- 
pasts: sekretare@dcb.lv 
 
________________________________ 
Lidija Strode 

Pieg d t js: 
Pretendents 
Adrese 
Re . Nr.  
Banka: 
Bankas kods:  
Konta Nr.  
 
_______________________________ 
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