
 

Tirgus izpēte Nr. RPNC/2020/42-t 
 

 

Rīgā, 2020. gada 25. februārī 

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

izsludina cenu aptauju “Tehniskā apkope un remonts diagnostiskās radioloģijas kabineta 

medicīniskajām iekārtā’’ 
 

 
Iepirkuma priekšmets: 

Izpildītājs veic sekojošu Pasūtītāja medicīnas iekārtu tehnisko apkopi (turpmāk – apkope): 

Iekārtu saraksts Uzturēšana 

Stacionārā rentgena iekārta Carestream „ASCEND” 4 x gadā 

Digitālais detektors CareStream DRX-1 4 x gadā 

Radiologa darba vieta/serveris Carestream Image Suite 4 x gadā 

Dentālā rentgena iekārta Trophy Irix 70 4 x gadā 

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 2. marta pulksten 10.00 uz e-pastu: dace.baltina@rpnc.lv 

Piedāvājums iesniedzams atbilstoši 1.pielikumam. 

Pasūtītājs pirms uzvarētāja noteikšanas ir tiesīgs no pretendentiem pieprasīt jebkuru informāciju, kas skar 

iepirkuma priekšmetu. 

 

Pasūtītājs slēgs līgumu ar to pretendentu, kurš spēj nodrošināt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojuma un 

piedāvājis viszemāko cenu atbilstoši 1.pielikumam.  

 

Cenā ir jāiekļauj visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, visi nodokļi, nodevas, nepieciešamās 

administratīvās izmaksas, kā arī citi izdevumi, lai kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli, kas norādāms atsevišķi atbilstoši 1.pielikumam. 

 

 

Kontaktpersona: Dace Baltiņa, tālrunis: +371 67080262, fakss +371 67222305, e-pasts: 

dace.baltina@rpnc.lv. 
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1.pielikums 

 

 

Piedāvājuma forma 

 

Piedāvājums Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centra” rīkotajā cenu aptaujā “Tehniskā apkope un remonts diagnostiskās 

radioloģijas kabineta medicīniskajām iekārtā’’ 
 

Pretendenta nosaukums: 

Pretendenta reģistrācijas Nr. : 

Pretendenta juridiskā un faktiskā adrese: 

Pretendenta kontakttālrunis: 

Pretendenta e-pasts: 

Pretendenta kontaktpersona: amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:  

Bankas rekvizīti: 

 

 

Finanšu piedāvājums 

 

Iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, piedāvājam veikt medicīnisko iekārtu tehnisko apkopi par 

sekojošu cenu: 

 

Nosaukums Mērvienība 
Cena, bez PVN 

(EUR)  

Stacionārā rentgena iekārta Carestream „ASCEND” viena reize  

Digitālais detektors CareStream DRX-1  viena reize  

Radiologa darba vieta/serveris Carestream Image Suite  viena reize  

Dentālā rentgena iekārta Trophy Irix 70 viena reize  

KOPĀ:  

Citi papildu darbi, kas saistīti ar medicīnisko iekārtu tehnisko 

apkopi 
 viena stunda 

 

Rezerves daļām piemērojamā atlaide procenti  

 

 

 

Paraksts:______________________________________________________  

 (Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)  

 

 

2020. gada___._______________ 

 

 


