APSTIPRINĀTS
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
iepirkuma komisijas
2016. gada 26. septembra sēdē,
prot. Nr.1

Nolikums iepirkumam

“Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/21-inf.)
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

Rīga,
2016. gads

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1. Vispārīgā informācija
Iepirkums tiek veikts, ievērojot Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma
(turpmāk – Likuma), un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2016/21-inf.
Pasūtītājs: Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Reģ. Nr.
50003342481, Tvaika iela 2, Rīgā, LV-1005. Tālrunis 67080112, fakss 67222305, epasts – rpnc@rpnc.lv.
Iepirkuma procedūras kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – Centra vecākais
jurists Arnis Žugans, e-pasts: arnis.zugans@rpnc.lv; rpnc@rpnc.lv, tālr. 67080261;
67080112; iepirkuma procedūras kontaktpersona saimnieciskajos jautājumos Andris
Žukovskis, e-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv; tālr. 67080168.
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem
un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā pa e-pastu (prioritāri) vai pa faksu un pastu (pēc
pieprasījuma).
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem
Pasūtītāja mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā ”Iepirkumi” – http://www.rpnc.lv/iepirkumi.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšana: elektroniski Pasūtītāja mājaslapas sadaļā
„Iepirkumi” – http://www.rpnc.lv/iepirkumi.
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumu,
Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu
un/vai pa pastu) ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo
informāciju internetā Pasūtītāja mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā ”Iepirkumi” –
http://www.rpnc.lv/iepirkumi. Ja minētās ziņas ir ievietotas mājas lapā, tiek uzskatīts,
ka ieinteresētais piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju.
2. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu.
2.2. Iepirkuma priekšmets ir sanitāro telpu higiēnas preču iegāde saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (1. pielikums). Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Nav atļauts
iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents ir tiesīgs
iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu iepirkumā (piedāvājuma varianti nav
pieļaujami).
2.4. CPV kods: 33700000-7 (Higiēnas preces).
2.5. Līguma darbības termiņš – ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai līdz brīdim, kad
Pasūtītājs izlietojis summu 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centus) bez
pievienotā vērtības nodokļa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
2.6. Pretendentam kopā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju jāiesniedz arī iepirkuma
priekšmeta paraugi atbilstoši nolikuma 8. punkta prasībām.
2.7. Iepirkuma priekšmeta piegādes adreses ir Tvaika iela 2, Rīga, Ļermontova iela 1, Rīga,
Tempļa iela 9, Rīga, Veldres iela 1a, Rīga.
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 07. oktobrim, plkst. 10.00
Tvaika ielā 2, Administrācijas korpusā, Lietvedības daļā 104. kab., iesniedzot personīgi
vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē
līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa,
netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.
3.2. Pretendentam ir jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma eksemplārs. Papildus piedāvājuma
oriģinālam jāpievieno tehniskais un finanšu piedāvājums elektroniski MS Excel
formātā, ierakstīts datu nesējā – CD matricā vai zibatmiņā.
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3.3. Piedāvājums un CD vai zibatmiņa ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams
vienā slēgtā aploksnē.
3.4. Aploksnei jābūt aizlīmētai. Uz aploksnes norādāma šāda informācija:
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Administrācijas korpuss (Lietvedības daļa, kabinets Nr.104)
Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005
Pretendenta nosaukums
juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts
piedāvājums iepirkumā “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”
identifikācijas Nr.: RPNC/2016/21-inf.
Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām!
3.5. Par Piedāvājuma iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad Piedāvājums iesniegts
Pasūtītāja pārstāvim personīgi vai saņemts pa pastu un Pasūtītājs to ir reģistrējis.
3.6. Pretendentu piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta publiska piedāvājumu atvēršanas
sanāksme.
4. Piedāvājumu noformēšana
4.1. Piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:
4.1.1. Pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā
(3. pielikums);
4.1.2. Tehniskā – finanšu piedāvājuma (2. pielikums).
4.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un caurauklotiem tā, lai dokumentus
nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam
satura rādītājam.
4.3. Visos Pretendenta atlases dokumentos Pretendenta nosaukumam un rekvizītiem ir
jāatbilst ierakstiem Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā vai līdzvērtīgas
uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas ārvalsts iestādes reģistrā.
4.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
4.6. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarotā
persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas,
kas ietilpst personu grupā.
4.7. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, visi piegādātāju
apvienības dalībnieki paraksta gan pieteikumu dalībai iepirkumā, gan tehnisko
piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.
4.8. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno
Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu
kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt Pretendenta intereses.
4.9. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu
noformēšanai. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, netiek vērtēti.
5. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi
5.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šiem Likuma 8.2 panta
piektajā daļā norādītajiem gadījumiem:
5.1.1. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
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atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
5.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu, publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā,
vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja
attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā,
kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā
vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
5.2. Nolikuma 5.1. punktā minēto apstākļu esamību Pretendentam un Pretendenta
norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī
personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība, Pasūtītājs pārbauda
Likuma 8.² panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.
6. Pretendenta kvalifikācijas prasības un to atbilstību apliecinošie dokumenti
6.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā.
6.2. Pretendentam tiek izvirzītas sekojošas kvalifikācijas prasības:
Nr.
Kvalifikācijas prasība
Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai
6.2.1. Uz Pretendentu
Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā
neattiecas, Likuma 8.2
uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
panta piektās daļas
tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu
nosacījumi.
bāzēs. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam pēc Pasūtītāja
pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, no
kurām izriet, ka uz šo Pretendentu neattiecas, Likuma 8.2
panta piektās daļas nosacījumi.
6.2.2. Pretendents ir reģistrēts
Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju
atbilstoši normatīvo aktu Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs.
prasībām.
Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izziņu par reģistrāciju.
6.2.4. Pretendents iepriekšējo 3 Pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību
(trīs) gadu (2013., 2014., minētajai prasībai, norādot pasūtītāja nosaukumu,
2015.) laikā uz
pakalpojumu sniegšanas/preču piegādes laiku (2013.,
piedāvājuma
2014. un 2015. gadā), preču apjomu, kontaktpersonas
iesniegšanas brīdi ir
vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Pieredzes aprakstam
sekmīgi īstenojis vismaz jāpievieno ne mazāk kā 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no
2 (divus) līgumus, kas
aprakstā norādītiem pasūtītājiem.
atbilst šī iepirkuma
rezultātā noslēdzamajam
līgumam pēc:
a) satura – dozatori un
uzpildes materiāli;
b) apjoma – 30 000,00
EUR bez PVN trīs
gados;
c) sarežģītības – preces
piegādātas vienam
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pasūtītājam, kuram ir
vismaz 3 (trīs) dažādas
piegādes adreses.
Ja Pretendents ir dibināts
vēlāk – tad pieredzei
jāatbilst iepriekš
minētajai prasībai
attiecīgi īsākā laikā
6.3. Pretendentu izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē bez Pretendentu klātbūtnes.
7. Tehniskais un finanšu piedāvājums
7.1. Pretendents sagatavo un iesniedz tehnisko – finanšu piedāvājumu atbilstoši veidnei (2.
pielikums) un tehniskajai specifikācijai (1. pielikums). Tehniskajā – finanšu
piedāvājumā jānorāda precīza informācija, nelietojot tādus apzīmējumus kā „atbilst”,
„ne mazāk”, „ne vairāk” u. tml.
7.2. Tehniskais - finanšu piedāvājums paredz, ka pretendents piedāvā higiēnas preces un
nodrošina Pasūtītāju visā līguma darbības laikā ar higiēnas precēm saderīgiem
dozatoriem atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
7.3. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un
ar pievienotās vērtības nodokli.
7.4. Finanšu piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm
aiz komata.
7.5. Gadījumā, ja pretendents norādīs finanšu piedāvājumā nulles, Pasūtītājs uzskatīs, ka
pretendents nav iesniedzis finanšu piedāvājumu.
7.6. Finanšu piedāvājuma ietvaros nepieciešams ņemt vērā, ka piedāvājuma cenā jābūt
iekļautiem visiem ar līguma īstenošanu saistītiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem
par transportu, uzstādīšanu, uzpildes materiālu, dozatoru un bojāto dozatoru nomaiņas
servisu u.c. nepieciešamajiem izdevumiem.
7.7. Pretendentam iepirkuma līguma darbības laikā ir jānodrošina iepirkuma priekšmeta
izpilde par cenu, kas nav lielāka par finanšu piedāvājumā norādīto. Iespējamā inflācija,
tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu
paaugstināšanai.
7.8. Pretendenta Tehniskajam – finanšu piedāvājumam (2. pielikums) jābūt parakstītam ar
Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstu.
8. Pretendenta piedāvāto preču paraugi
8.1. Visiem Pretendentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Tvaika ielā 2,
Rīgā, Administrācijas korpusā, 212. kab. (iepriekš piesakoties pa tālruni 67080261) ir
jāiesniedz piedāvāto preču paraugi saskaņā ar Pretendenta Tehnisko – finanšu
piedāvājumu, iesaiņoti un aizzīmogoti.
8.2. Preču paraugiem jābūt atsaucei uz Tehnisko – finanšu piedāvājumu (2. pielikums), lai
iepirkumu komisija var konstatēt, par kuru pozīciju ir iesniegts preču paraugs.
8.3. Kā preču paraugs ir jāiesniedz iepirkuma priekšmeta higiēnas preces turētājs un pilns
uzpildes materiāls, lai iepirkuma komisija var pārliecināties par visām prasībām. Preču
paraugi tiks izmantoti Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanai un atbilstības
noteikšanai Tehniskās – finanšu piedāvājuma (2. pielikums) prasībām.
8.4. Preču paraugu iesniegšana visiem pretendentiem ir obligāta. Gadījumā, ja pretendents
kādai Tehniskajā – finanšu piedāvājumā iekļautajai iepirkuma priekšmeta pozīcijai
neiesniegs atbilstošu preces paraugu, komisija pretendenta piedāvājumu noraidīs.
8.5. Iepirkuma uzvarētāja iesniegtie preču paraugi atradīsies pie Pasūtītāja līdz piegādes
līguma darbības beigām, lai līguma izpildes laikā Pasūtītājam būtu iespēja salīdzināt
tos ar piegādātāja atvestajām precēm pēc piegādes pieprasījuma. Pārējie paraugi pēc
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pieprasījuma tiks izsniegti to iesniedzējiem. Savukārt paraugi, kuri netiks izņemti 30
(trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas dienas – tiks utilizēti.
Iepirkuma uzvarētāja iesniegtie preču paraugi, beidzot līguma darbības termiņam, pēc
pieprasījuma tiks izsniegti vai utilizēti iepriekš norādītajā kārtībā.
9. Piedāvājuma izvēle
9.1. Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē bez Pretendentu klātbūtnes.
9.2. Piedāvājuma atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek pārbaudīta secīgā 3-etapu
procedūrā:
9.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
9.2.2. piedāvājumu atbilstības pārbaude;
9.2.3. piedāvājumu vērtēšana, ņemot vērā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju –
piedāvājums ar viszemāko cenu.
9.3. Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš izpildījis visas iepirkuma nolikumā un
tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības un kura piedāvājums būs ar viszemāko
cenu saskaņā ar Pretendenta finanšu piedāvājuma kopējo summu par iepirkuma
priekšmetu.
9.4. Piedāvājums atbilst viszemākās cenas kritērijam, ja:
9.4.1. cena ir zemākā, ņemot vērā aritmētisko kļūdu labojumu;
9.4.2. cena nav nepamatoti lēta.
9.5. Komisija labo Pretendenta finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas un acīmredzamās
pārrakstīšanās kļūdas, par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņojot
Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
9.6. Aritmētiskās kļūdas tiek labotas šādi:
9.6.1. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar
skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota;
9.6.2. ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to
labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
9.7. Acīmredzamās pārrakstīšanās kļūdas tiek labotas, ņemot vērā tehniskās specifikācijas
apjomus un attiecīgi veicot nepieciešamās aritmētiskās darbības.
9.8. Līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis
Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās. Gadījumā, ja
neviens no līdzvērtīgo piedāvājumu Pretendentiem nenodarbina vismaz 20 notiesātos
ieslodzījuma vietās, tad iepirkuma komisija uzvarētāju noteiks, veicot izlozi.
9.9. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts,
komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Ja, izvērtējot Pretendenta
sniegto paskaidrojumu, komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir
pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst
piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.
9.10. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu,
tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu
dokumenta kopiju. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma
komisija, pārbaudot sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst nolikumā minētajām
prasībām vai Pretendents vispār nav sniedzis informāciju, vai Pretendents ir sniedzis
nepatiesu informāciju, Pretendents no tālākās dalības iepirkumā tiek izslēgts.
9.11. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, ja
nav saņemts neviens piedāvājums, vai nav saņemts neviens nolikumam vai tehniskajai
specifikācijai atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu.
9.12. Pretendentam, ja tas ir ārvalstīs reģistrēts, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, 10 (desmit)
6

darbadienu laikā būs jāiesniedz:
9.12.1. Izziņa, kuru izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka
Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādu, kas sevī ietver periodu no dienas, kad paziņojums par plānoto
līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā līdz dienai, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
9.12.2. Izziņa, kuru izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka
Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas procesā,
un saimnieciskā darbība nav apturēta (ne vecāka par vienu mēnesi pirms
piedāvājuma iesniegšanas dienas).
10. Cita informācija
10.1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu,
jāsedz Pretendentam, kurš iesniedz savu piedāvājumu.
10.2. Iepirkuma līguma projekts tiks saskaņots ar Pretendentu, kuram būs piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
10.3. Pasūtītājs apmaksu veiks 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes dienas.
10.4. Pasūtītājs tiesīgs grozīt preču apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai,
saglabājot Līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību;
10.5. Ja līguma darbības laikā jauna konkursa rezultāti attiecībā uz iepirkuma priekšmetu
vēl nebūs izsludināti, līdzēji var vienoties par iepirkuma līguma darbības termiņa
pagarinājumu, līdz līguma noslēgšanai nākamā konkursa rezultātā, ievērojot, ka
grozījumi kopā nepārsniedz 10 (desmit) procentus no sākotnējās iepirkuma līguma
līgumcenas.
11. Pielikumi
1.
2.
3.
4.

Tehniskā specifikācija;
Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne);
Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā;
Pretendenta pieredzes apliecinājums.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I. Trapiņa
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Iepirkuma “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”,
identifikācijas Nr. RPNC/2016/21-inf.
1. pielikums

“Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”.
Identifikācijas Nr. RPNC/2016/21-inf.
Tehniskā specifikācija

Nr. p. k.

Vispārīgās prasības:

1.

2.

3.
4.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Prasības
Pretendentam ir jāiesniedz iepirkuma priekšmeta preču paraugi (dozators ar uzpildes
materiālu). Kā paraugs ir jāiesniedz pilns uzpildes materiāls, lai iepirkuma komisija var
pārliecināties par visu tehniskās specifikācijas prasību atbilstību.
Līguma darbības termiņš – ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai līdz brīdim, kad
Pasūtītājs izlietojis summu 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centus) bez
pievienotās vērtības nodokļa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
Pretendents piedāvā higiēnas preces un nodrošina Pasūtītāju visā līguma darbības laikā
ar higiēnas precēm saderīgiem dozatoriem atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
Pretendentiem jānodrošina, ka visi dozatori ir darba kārtībā un funkcionējoši visā
iepirkuma līguma darbības periodā.
Visiem piedāvātajiem uzpildes materiāliem jābūt derīgiem vismaz 6 (sešus) mēnešus.
Pretendentam jānodrošina dozatoru piegāde, uzstādīšana un nomaiņa.
Pretendentam jānodrošina uzpildes materiālu piegāde Pasūtītājam ne ilgāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža.
Pretendentam jānodrošina saderīgs uzpildes materiāls ar piedāvāto dozatoru.
Gadījumā, ja uzpildes materiāls neatbildīs iesniegtajam preču paraugam un tehniskajai
specifikācijai, tad Pretendentam būs jāveic uzpildes materiāla nomaiņa bez papildu
maksas.
Pretendentam jānodrošina vismaz diviem Pasūtītāja darbiniekiem dozatoru lietošanas
un uzpildes apmācība.
Pasūtītājs ir tiesīgs līgumcenas ietvaros grozīt preču apjomu atbilstoši faktiskajai
nepieciešamībai, saglabājot Līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību.

Nr. p. k.

Higiēnas preču dozatoru (turētāju) un higiēnas preču tehniskā specifikācija:
Preces
Higiēnas precēm izvirzītās
Higiēnas preču turētājam
nosaukums
prasības
(dozatoram) izvirzītās prasības

1.

Putu ziepes

Augstas kvalitātes putu ziepes
(kārtridžs) paredzēts ievietošanai
atbilstošā dozatorā.
Ar Ecolabel marķējumu paredzēts
ikdienas roku mazgāšanai.
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Automātiskās dozēšanas
sistēmas dozators, kas nodrošina,
ka putu ziepes nonāk uz rokas
bez pieskaršanās dozatoram.
Materiālam, no kura izgatavots
dozators jābūt plastmasai, vai
metālam.
Korpusa izpildījums:
1. Aizslēdzams ar atslēgu
(atslēgai jābūt komplektā);

2.

Klozetpoda
sēdvirsmas
dezinfekcijas
līdzeklis

3.

Gaisa
atsvaidzinātājs

4.

Papīra dvieļi

2. Kompakts dizains ar lielu
ietilpību;
3. Triecienizturība;
4. Stiprinājums pie sienas bez
skrūvēm (līme vai jebkurš cits
stiprinājums, kas būtiski nebojā
sienas);
5. Putu ziepju atlikuma kontroles
indikators vai logs, kas norāda uz
putu ziepju atlikumu.
Augstas kvalitātes dezinfekcijas
Mehāniskās dozēšanas sistēmas
līdzeklis (kārtridžs) paredzēts
dozators ar roku uzspiežamu
ievietošanai atbilstošā dozatorā.
rokturi. Materiālam, no kura
Dezinfekcijas līdzeklis izstrādāts pēc izgatavots dozators jābūt
EN 1040 standarta.
plastmasai, vai metālam.
Korpusa izpildījums:
1. Aizslēdzams ar atslēgu
(atslēgai jābūt komplektā);
2. Kompakts dizains ar lielu
ietilpību;
3. Triecienizturība;
4. Stiprinājums pie sienas bez
skrūvēm (līme vai jebkurš cits
stiprinājums, kas būtiski nebojā
sienas).
Gaisa atsvaidzinātājs paredzēts
Gaisa atsvaidzinātāja turētāja
ievietošanai atbilstošā turētājā.
dozēšanas sistēmai jābūt
Nodrošina aromāta iztvaikošana
iztvaikojošai vai ekvivalentai.
vismaz 1 (vienu) mēnesi.
Materiāls, no kura izgatavots
turētājs jābūt plastmasai, vai
metālam.
Korpusa izpildījums:
1. Triecienizturība;
2. Stiprinājums pie sienas bez
skrūvēm (līme vai jebkurš cits
stiprinājums, kas būtiski nebojā
sienas).
Augstas kvalitātes papīra dvielis, kas Papīra dvieļu turētājam jābūt ar
paredzēts ievietošanai atbilstošā
automātisku padevi, kas
turētājā. Papīra kārtas vismaz 2
nodrošina, ka papīra dvielis tiek
(divas).
padots bez rokas kontakta ar
Ruļļa diametram jābūt atbilstošam
turētāju. Materiāls, no kura
piedāvātā ruļļa turētāja ražotāja
izgatavots turētājs jābūt
prasībām, lai rullis no turētāja
plastmasai, vai metālam.
nekristu ārā un pildītu savas
Korpusa izpildījums:
funkcijas. Ar Ecolabel marķējumu,
1. Aizslēdzams ar atslēgu
kas paredzēts ikdienas roku
(atslēgai jābūt komplektā);
slaucīšanai.
2. Kompakts dizains ar lielu
ietilpību;
3. Triecienizturība;
4. Stiprinājums pie sienas bez
skrūvēm (līme vai jebkurš cits
9

5.

Tualetes papīrs

Augstas kvalitātes tualetes papīrs,
kas paredzēts ievietošanai atbilstošā
turētājā. Papīra kārtas vismaz 2
(divas). Tualetes papīra ruļļa
diametram jābūt atbilstošam
piedāvātā ruļļa turētāja ražotāja
prasībām, lai rullis no turētāja
nekristu ārā un pildītu savas
funkcijas. Ar Ecolabel marķējumu.
Papīram jābūt izgatavotam no
jaunšķiedras un atražotas šķiedras
vai labākam.
Tualetes papīra krāsai jābūt baltai ar
ražotāja oriģinālo apdruku.

stiprinājums, kas būtiski nebojā
sienas);
5. Indikators vai logs, kas brīdina
par papīra atlikumu.
Tualetes papīra ruļļa turētājam
jānodrošina vienas loksnes
padeve, kas nodrošina
ekonomisku papīra patēriņu.
Turētāja ruļļu ietilpībai jābūt
vismaz 2 (diviem) pilniem papīra
ruļļiem. Materiālam, no kura
izgatavots turētājs jābūt
plastmasai vai metālam.
Korpusa izpildījums:
1. Aizslēdzams ar atslēgu
(atslēgai jābūt komplektā);
2. Kompakts dizains ar lielu
ietilpību;
3. Triecienizturība;
4. Stiprinājums pie sienas bez
skrūvēm (līme vai jebkurš cits
stiprinājums, kas būtiski nebojā
sienas).

Pasūtītāja plānotais uzstādāmo dozatoru skaits (informatīvs):
Dozators
Putu ziepju dozatori
Klozetpoda dezinfekcijas līdzekļa dozatori
Gaisa atsvaidzinātāja turētāji
Papīra dvieļu ruļļu turētāji
Vairāku ruļļu tualetes papīra turētāji

Skaits
(gab.)
33
14
42
26
23

Pasūtītāja plānotais uzpildes materiālu skaits 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem
(informatīvs):
Uzpildes materiāls
Skaits uz 36
mēnešiem ne
mazāk kā:
Putu ziepes (kārtridžs)
375000 dozas
Klozetpoda sēdvirsmas dezinfekcijas līdzekļa putas (kārtridžs)
378750 dozas
Papīra dvieļu rullis
230490 metri
Tualetes papīra rullis vairāku ruļļu dozatoram
388800 metri
Gaisa atsvaidzinātāju patēriņš atkarīgs no to noturības dienās.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I. Trapiņa
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Iepirkuma “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”, identifikācijas Nr. RPNC/2016/21-inf.
2. pielikums
“Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”.
Identifikācijas Nr. RPNC/2016/21-inf.
Tehniskais - finanšu piedāvājums (veidne)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.
p.k.

1

Higiēnas
preču
kategorija

2

Higiēnas
precēm
izvirzītās
prasības

3

Higiēnas preču
turētājam
(dozatoram)
izvirzītās prasības

4

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Higiēnas
preču
tilpuma
mērvienība

5

Higiēnas
preču
vienība

Higiēnas
preces
un
dozatora
ražotājs

6

7

11

Higiēnas
preces un
dozatora
nosaukums

8

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Higiēnas
preces
dozatora
tilpums

9

Higiēnas preces
vienību daudzums
vienā gab.

Cena par
vienu gab.
EUR, bez
PVN

Cena par 1
higiēnas preču
vienību EUR, bez
PVN (šī kolonna
jāaprēķina pēc
formulas:
kolonnas 11 cena
par vienu gab.
EUR, bez PVN
dalīts ar kolonnas
10 preces vienību
daudzumu vienā
gab.)

10

11

12 (=11/10)

1

Putu ziepes

Augstas
kvalitātes putu
ziepes
(kārtridžs)
paredzēts
ievietošanai
atbilstošā
dozatorā.
Ar Ecolabel
marķējumu
paredzēts
ikdienas roku
mazgāšanai.

Automātiskās
dozēšanas sistēmas
dozators, kas
nodrošina, ka putu
ziepes nonāk uz
rokas bez
pieskaršanās
dozatoram.
Materiālam, no kura
izgatavots dozators
jābūt plastmasai, vai
metālam.
Korpusa
izpildījums:
1. Aizslēdzams ar
atslēgu (atslēgai
jābūt komplektā);
2. Kompakts dizains
ar lielu ietilpību;
3. Triecienizturība;
4. Stiprinājums pie
sienas bez skrūvēm
(līme vai jebkurš
cits stiprinājums,
kas būtiski nebojā
sienas);
5. Putu ziepju
atlikuma kontroles
indikators vai logs,
kas norāda uz putu
ziepju atlikumu.

mililitri

1 doza

0

0,00

0,00

[…]
* Pretendenta Tehniskā - Finanšu piedāvājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne
“Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne)”.
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Iepirkuma “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”,
identifikācijas Nr. RPNC/2016/21-inf.
3. pielikums
Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Tvaika ielā 2, Rīgā LV-1005
Iepirkuma komisijai
PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
“Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”
(id.Nr. RPNC/2016/21-inf.)
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr. un datums:
Juridiskā adrese:
Paraksttiesīgā(s) amatpersona(s)
(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
Kontaktinformācija:
Pretendenta norēķinu rekvizīti:
(Bankas nosaukums, kods, konta Nr.)
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, piedāvājumā
sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem un apliecinām, ka neesam
pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, mūsu saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta, likumā noteiktā kārtībā nav konstatēti uzņēmējdarbības pārkāpumi.
Mēs apliecinām, ka:
1) pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam,
sniegtā informācija un dati ir patiesi.
2) visu iepirkuma procedūras norises laiku nodrošināsim iepirkuma nolikuma 6. punktā noteikto
dokumentu spēkā esamību un/vai to pārreģistrāciju.
3) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu (t.sk.,
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) nomaksas.
4) ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
5) nepastāv interešu konflikts vai citi tādi apstākļi, kas mums dod jebkādas priekšrocības šajā iepirkuma
procedūrā.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _______ caurauklotām lapām un CD/zibatmiņas.
Pretendenta vadītājs, ieņemamais amats:

(Vārds, uzvārds)
(Paraksts)

z.v.

2016. gada ___. __________

*Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās
iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Pieteikums”.
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Iepirkuma “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”,
identifikācijas Nr. RPNC/2016/21-inf.
4. pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005
Iepirkuma procedūras “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde” (id.Nr. RPNC/2016/21-inf.)
Iepirkuma komisijai
Pretendenta nosaukums
pieredzes apliecinājums
Nr.
p.k.

Pasūtītājs
(nosaukums, reģistrācijas Nr.,
kontaktpersona, tālrunis)

Pakalpojuma
sniegšanas
periods

Sniegtā pakalpojuma apjoms
(apraksts)

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Pielikumā: 2 (divas) pozitīvas atsauksmes.

Pretendenta nosaukums:
Datums:
Paraksts1:
Vārds, uzvārds:
Amats:

*Pretendenta pieredzes apliecinājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās iepirkuma
priekšmeta aktivitātes: datne „Pieredzes apliecinājums”.

Apliecinājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona (saskaņā ar ierakstu komercreģistrā) vai pilnvarota persona (šādā
gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
1

